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Formanden har ordet
De sidste to år har stået i Coronaens tegn, vores vildtspisninger og vores ølsmagning er
blevet aflyst.
Riffelskydningen kom sent i gang, men der blev afviklet to skydninger i foråret.
Riffelskydning har været meget påvirket af Coronaen med stor nedgang i antal
deltagere.
Da vi endelig kom i gang efter Coronaen med flugtskydning, fik vi afviklet mange
flugtskydningsaftener.
I efteråret havde vi 6 ekstra skydeaftner med instruktør til haglprøve for nye jægere.
Sidste år kunne vi se en meget lille stigning til vores flugtskydning, der kom lidt flere
til skydningerne.
Pigeskydningerne er det svært at trække skytter til.
Vores terræn skydning blev desværre aflyst pga. hjemmeværnet trak sig fra skydningen
i terrænet, derved kunne vi ikke gennemføre vores feltskydning. Vi har i år flyttet
feltskydningen til Ulfborg den 20. august, så håber vi, at det bliver lige så godt som i
Borris.
Til naturens dag på Brandbjerg Højskole var der en utrolig god opbakning. Der var
omkring 700 deltagere til arrangementet. Det var en rigtig fin dag med mange
aktiviteter: spejder, bueskydning, presning af æbler til most, samt mange andre ting,
der kunne ses, høres, købes og smages.
Vores bidrag var krondyr pate og vildtsovs, vinsmagning, børnejagtsti, skydning og
jagthornspil.
På vores hjemmeside er der vildtopskrifter, som må benyttes.
Mårhundereguleringen går som det skal, vi er nået op på 20 mårhunde det sidste års tid.
Medlemmer af jagtforeningen kan låne kameraerne. De skal henvende sig til Paw, som
står for alt med mårhunde.
Vi er flyttet ned i Kulturcenteret med mødeaktiviteter, jagthorn og
jagtegnsundervisning. Det fungerer, men der er udfordringer med tider til aktiviteter.
Angående krondyr jagten er det spændende, om de nye jagttider har haft virkning på
bestanden. Det vil jo vise sig ved opgørelsen, om der er skudt flere hinder og kalve.
Debatten om dådyr er blusset op igen med fredning og areal begrænsninger. Der er flere
debatmøder i foråret om dådyr, og jeg vil opfordre til, at så mange som muligt vil
deltage i debatten, så vi ikke får den samme uenighed som med krondyrene.
Vi vil i den kommende sæson igen bruge Facebook og Instagram mere til annoncering
af skydninger og arrangementer.
Har I idéer og nye tiltag, vil vi gerne have det at vide.
Jeg vil gerne takke sponsorerne til vores jagtblad, uden dem kunne vi ikke lave bladet,
så en opfordring vil være, at I støtter dem.
Knæk og bræk for den nye sæson
Rasmus

Så fik jeg min lille “baby”
E t s å d a n t p r o j e k t k r æ ve r e n g o d
planlægning. Jeg har nu ihærdigt forsøgt
de sidste par år at få denne baby, uden at
komme i “mål” med projektet.
Sidste år i vores sommerhus i Frankrig,
havde vi inviteret nogle gæster - De fleste
var jægere fra lokalsamfundet.
Når man gerne vil opnå noget, så hjælper
det som regel med lidt mad og god vin.
Som aftenen skred frem og den gode
stemning havde indfundet sig, sad jeg og
talte med en 35-årig ung gut, der havde
levet hele sit liv i bjergene. Disse typer er
som regel godt bygget. De fremtræder
slanke, senede og veltrimmede. Jeg tænkte,
at han nok kunne være manden for mit lille
projekt.

at tabe nogle kg og øge min muskelmassen
og samtidig skulle min kondi forbedres.
Det blev til et tab af 5 kg fedt og en øgning
af muskelmassen med 3 kg. Alt sammen i
løbet af knap to md.
Nu var jeg klar!
Set i bakspejlet klare lys, så havde jeg
aldrig kunnet klaret strabadserne, hvis ikke
jeg havde gjort dette stykke forarbejde.
Auto pürsch!!! kommer ikke nærheden af
det her. Det her er noget helt andet.
Efter mange overvejelser og en grundig
pakning af alt mit grej inkl. slæde til at
fragtet evt. bytte på og meget meget andet,
så tog vi afsted.
Efter udpakning af mit grej, der fyldte en
halv stue, inviterede jeg gutten op på et
glas, så kunne vi planlægge turen og her
under udvælge det nødvendige grej til
denne. Det første han spurgte om var, har
du din riffel og 5 pa troner med - ja
selvfølgelig (Jeg havde vel nok 50 patroner
med – en kasse som jeg plejer). Her efter
kiggede han på mit grej som lå i stuen. Han
tog pandelampen og en middelstor rygsæk
og mine vandrestave. Hvorefter han sagde:

Sidst på aftenen kiggede han mig stift i
øjnene, idet han sagde: “Er det et rigtigt
stort ønske som du har?”. Jeg kiggede
tilbage på ham lige så stift, han skulle ikke
tro, at jeg vaklede i min grundvold, nu når
det virkelig galt og svarede: “naturligvis”.
Hvorpå han replicerede:” Er det et rigtigt,
rigtigt stort ønske, som du har?”. Jeg
svarede kækt, det er mit største ønske –
nu havde den ikke fået for lidt. Her på
svarede han OK, så kom til næste efterår,
så sætter jeg 3 dage af til at jage den
Gemse med dig!
Nu var handsken kastet. Der var noget at
leve op til – en jagt med en af de lokale
hard core gutter, der næsten ikke har lavet
andet hele livet end at gå på jagt i bjergene
– d e t h e l e b l ev l i g e p l u d s e l i g l i d t
overvældende og noget skræmmende.
H v i s j eg ove r h ove d s k u l l e g ø r e m i g
forhåbning om at kunne gennemføre, hvad
jeg havde sat i gang, så krævede det, at jeg
fik min krop ommøbleret. Hjemme fandt
jeg en coacher, der skulle hjælpe mig med

Afprøvning af bjergriflen – light and fast
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Solopgang hen over skyerne

“Det her kan du tage med. Du låner noget
tøj af mig. Det tøj som du har med, kan
måske bruges til jagt i Danmark - ikke her
i bjergene. Jeg jager light and fast!”
Begrebet “light and fast” har Hubert´s far,
der er våbensmed også taget til sig, idet
han selv har designet og bygget en let og
kort riffel - så kort, at bolten ved ladning
trækkes ud forbi kolben.
Konstruktionen med bolten langt tilbage
på riflen og med et standardløb påmonteret
gør, at riflen bliver ultra kort og ganske
let at håndtere. Riflen kan bæres i en
rygsæk grundet længden. På oversiden af
k o l b e n ve d s k u l d e r a n s l a g e t , e r d e r
monteret en lille rem der fastgøres til
rygsækkens højre skulderstrop således, at
riflen hænger/bæres med lodret kolbe op
under armhulen. Riflens vægt er således
overført til skulderstroppen.
Konstruktionen gør, at du konstant har
venstre hånd fri ved gang og lejlighedsvis
også højre, idet højre hånd ikke bærer
riflen men blot støtter denne under gang.
Ved hurtige korte skud kan riflen betjenes
kun ved hjælp af højre hånd, idet den er
meget let og dermed hurtig at betjene (light
and fast). Riflen kan ikke købes mere, da
Hubert´s far er gået på pension. Han nåede
dog at bygge og har solgt en del
eksemplarer til tyske bjergjægere.

Kl. 03 (alt før kl. fire betegner jeg sådan.
Dagen før havde jeg pakket transporteren
med min sparsomme oppakning (light and
fast!). Jeg havde en lille times kørsel fra
vores sommerhus op til bjergområdet ved
Vallorcine.
Området som jeg ikke tidligere har set i
dagslys, ligger i en halvmåne formet dal
over trægrænsen op til den Schweiziske
grænse. Dvs. at der absolut ikke er nogen
v eg e t a t i o n t i l a t s k j u l e e n s f æ r d e n .
Bjergene der omkranser dalen er meget
alpine med stejle bjergsider ind imellem
med lodrette fald i omegnen af 500 – 600
m! et rigtigt Gemseområde.
O m s i d e r n å e d e j e g f r e m t i l vo r e s
m ø d e s t e d , h vo r H u b e r t a l l e r e d e va r
ankommet. Den videre færd foregik i en
4x4 af ukendt fabrikat – bilen havde nok
engang set bedre dage. I øvrigt var den
installeret med et barnesæde til Chaufføren
- u n d e r l i g t ! J eg fi k i n s t a l l e r e t m i n
sparsomme oppakning (Light and fast) i
a p p a r a t e t . N u g i k d e t ove r s t o k o g
bogstaveligt talt sten. Jeg vil ikke kalde
stien for farbar. Jeg vil tro, at selv en garvet
r o d e o c ow b o y v i l l e h ave h a f t s i n e
problemer med at holde sig i sadlen/sædet.
Nu forstår jeg bedre ideen med, at der var
installeret et barnesæde til chaufføren.
Egentligt kunne jeg også godt have tænkt
mig et.
Under vejs passerede vi en hytte med en
del 4x4 køretøjer udenfor. Jeg udbrød lid

Dagen oprandt hvor projektet skulle tage
sin begyndelse. Jeg startede kl. lor... knap.
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højlydt – ÅÅÅÅ så er vi for sent på den.
De andre lokale jægere er allerede afsted.
Nej Nej replicerede Hubert:” De sover
brandert ud efter gårsdagen udskejelser.
De har ikke en skid forstand på jagt. De
får kun nogle dyr, hvis dyret falder over
dem.” Jeg synes nu nok, det var en lidt hård
dom over ens medborgere fra det lille
lokale samfund; men som sagt, så er han
en hard core gut.
Omsider nåede vi frem, hvor 4x4’en måtte
give op. Ud af apparatet gik det. Her stod
jeg som en vingeskudt “krage”. Pinocchio
uden bånd vil helt sikkert haft en bedre
balance, end den jeg havde. Jeg var helt
rundtosset.

Barskt gemseterræn
finde fodfæste på de stejle bjergsider, hvor
vi dels kravlede på alle fire og af og til
gik nogenlunde oprejst. Et par gange blev
jeg udsat for kontant afregning, idet jeg
forsøgte at finde fodfæste på en Azalie og

På med pandelampen og resten af udstyret
(light and fast). Det var stadigt mørkt som
i graven… Nu gik det på ny over stok og
sten. Denne gang var det blot apostlenes
heste, der måtte holde for. Hubert forrest
og mig lige i hælene. Efter nogen tid
spurgte han, om jeg kunne følge med. Jeg
replicerede, hvis han ikke længere kunne
se mit lys fra pandelampens på sine
støvler, eller hvis han troede, at han var
ved at blive kørt ned bagfra af et damptog,
så havde jeg problemer. Han var nu rigtig
svær at følge, jeg forsøgt at træde i hans
fodspor. Det lykkedes kun delvis, idet jeg
fra naturen side ikke er begunstiget med
sådan nogle lange stylter. Jeg er jo nødt
til at tage tre skridt for hver gang, han tager
et! Det var således overladt til mig selv at

Så slæbes gemsen i sikkerhed

senere på nogle mosbegroede sten – med
lynets hast røg jeg på rø—en.
Indlæringskurven var stejl! På et tidspunkt
forsøgte jeg at holde balancen ved at bruge
vandrestaven i den hånd som vender ned
mod dalen. Hubert kiggede noget
overbærende på mig og sagde:” I vores
situation på den stejle bjergside bruger du

God morgen
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staven vandret, idet du stikker den ind i
bjergsiden og læner dig op mod bjerget og
ikke omvendt” (godt det var mørkt, så jeg
ikke kunne se afgrunden. Den så jeg først,
da det blev lyst!!!)
Endeligt nåede vi vores bestemmelsessted
(light and fast).
Det var et fantastisk syn at se solen stå op
i øst – farvespillet og skyggernes konstante
bevægelse i landskabet. En vedvarende
ændring af sceneriet. Vi pürschede på helt
ned på maven r undt omkring klippefremspringene.

Indskrivning af Gemsen i den lokale
jagtforenings journal
kontrol over åndedrættet og lader skuddet
gå. Min skydestilling er så ustabil, at et
prik på næsen, vil udløse et skred baglæns
n e d a f b j e r g e t . R e ky l e n u d l ø s e r e t
begyndende fald. Jeg får hurtigt kontrol
over situationen, samtidig hører jeg Hubert
udbryde ååå nej, ååå nej.

Det er vigtigt, at du finder dyrene, før de
ser dig. Dyrene er meget årvågne og ser/
lugter dig hurtigt, også på flere km.
afstand. Sker dette, så er festen forbi. På
et tidspunkt på en meget stejl skråning,
spotter vi en rå med et lam og en 1 1/2 års
Gemse. Vi stivner og kryber sammen.
Efter de mange instrukser, som jeg har
fået, finder jeg mig en meget ustabil
skydestilling på den stejle bjergside.
Hubert støtter mig med sin albue, så jeg
ikke ruller ned af bjergsiden. Gemsen står
skråt i forhold til skuddets retning. Hubert
hvisker, at afstanden er 225 m. Jeg får

Tankerne flyver gennem hjernen på mig –
skød jeg forbi!!!! Igen får jeg fokuseret på
Gemsen, der drøner ned af bjergsiden. Nej,
den tumler ned af bjergsiden. Nu ligger
den forendt umiddelbart før et lodret fald
på 600 m. Hubert’s udbrud skyldtes, at han

Så fik jeg kvitteret i registreringsbogen, som den
eneste den dag.

Min baby
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Vi var tilbage sidst på formiddagen (light
and fast).
Jeg har besluttet mig for at få hovedmontere min Baby. Pladsen ved siden af
kaminen er også reserveret til den. Det gør
ikke noget, hvis det ikke bliver light and
fast. Forventningens glæde er jo også
dejlig at have.
/Sofie Kraft

Mig og min baby
i ånden havde set Gemsen fortsætte ud over
klippeafsatsen.
En fantastik glæde bredte sig i mig. Efter
3 års forsøg lykkedes det endeligt - min
baby - min første Gemse.
Jeg tror, at vi mennesker har det sådan, at
når vi har kæmpet for noget i lang tid og
værket i sidste ende krones med held, så
er glæden speciel stor.
Det er ikke altid størst, hurtigst, dyrest
osv., der giver den største glæde/mening,
det er det, at man har kæmpet for noget,
der betyder noget.
Resten af dagen befandt jeg mig praktisk
talt på en “lyserød sky”. Det var jo først
på dagen og solopgangen tilsmilede mig
med de smukke lyserøde farver. Oplevelsen var så stor, at selv tilbageturen i
“apparatet” foregik med et smil på læben.
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Ja – man skulle tro at de havde hejst det
danske flag for mig, men ak nej de er
patrioter. Det er det lokale Savoie flag!!
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Pokalskydning 2021
Pokalskydning den 24. august 2021.
Vindere af pokalskydningen 2021 blev følgende:

Pokalskydning
Nr. 1 Hans Nørreskov (midten)
Nr. 2 Sofia Kraft (Venstre)
Nr. 3 Bjørn Johansen (højre)

Lukkede bagduer
Nr. 1 Hans Nørreskov (venstre)
Nr. 2 Bjørn Johansen (højre)

Åbne bagduer
Nr. 1 Hans Nørreskov (venstre)
Nr. 2 Bjørn Johansen (højre)
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Pokalskydning 2021
Den 25. august 2021

Pokalskydning
Nr. 1 Sarah Høgholt Erbs (midten)
Nr. 2 Ditte Koefoed Fischer (venstre)
Nr. 3 Anja Riis Jørgensens (højre)

Åbne bagduer
Nr. 1 Sarah Høgholt Erbs (venstre)
Nr. 2 Anja Riis Jørgensens (højre)
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Kragepokal 2021
Kragepokalen 2021 blev vundet af
Caroline Xenia Brorsen

Krageben og skadeben bliver afleveret til vores
generalforsamling den 27.05.21.
Jagtforeningen giver en patron pr. to ben. – Tillykke

Lej den mobile kastemaskine med
instruktører
Vi er begyndt at tage ud med vores mobile
kastemaskine til forskellige arrangementer.
Der er altid en instruktør med fra
jagtforeningen.
Hvis du skal have en privat skydning,
polterabend eller et Teambuildings
arrangement, stiller
Grejs-Holtum Jagtforening
sig til rådighed med instruktør og
kastemaskine.
Ring eller mail og aftal en pris med os.
Prisen vil variere fra kr. 150,- – 200,- pr. deltager.
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Nielsen Sonic Gun Parts
Den 25.9.2020
havde vi arrangeret en tur til Åle,
for at besøge Nielsen Sonic Gun parts
Vi mødtes kl 18:30, og det var en super lækker september aften.
Sønnen til Jørgen Nielsen, og et par ansatte , bød velkommen, og stod for
rundvisningen. Ejeren Jørgen Nielsen selv, stødte til senere på aftenen, og delte livligt
ud, af hans brede viden, om rifler, lyddæmpere og projektiler.
Godt 25 mand mødte op, til rundvisning på fabrikken, og efterfølgende kaffe og en god
fortælling om firmaet.
Rundvisningen igennem produktionen, viste hvordan lyddæmperne bliver til , mundings
bremser og ikke mindst, deres messing projektiler.
Der var mulighed for, og få drejet gevind i sit riffelløb , og man kunne lave en god
handel efter kaffen.
Alt i alt en hyggelig aften, hvor alle tog derfra med en bedre viden om
lyddæmpere, og messing projektiler.
Mvh. Paw
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Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2022-23
MARTS
Ølsmagning
i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle
Fredag den 18. marts 2022, kl. 17.45 for 15. gang
Hvis du kan svare JA på bare ét af de spørgsmål, så skal
du med til verdens sjoveste ølsmagning, hvor
bryghusejer Eddie Szweda, sørger for at øl og
underholdning kombineres i skøn forening.
Med udgangspunkt i sine egne oplevelser i Danmark
underholder Eddie med historier om livet som
“nydansker” og mødet med den danske kultur, mens han
serverer nogle af sine prisvindende øl.
Det er en helt fantastisk oplevelse hvor lattermusklerne
bliver sat på prøve og ganen bliver smurt. Dette er den
perfekte gave til enhver ølelsker med god humor.
Vi starter med en god middag.
Hele arrangementet kan fås for kr. 350,- kr.
Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle
Tilmeldinger til Caroline Xenia Brorsen
xenia_brorsen@hotmail.com mobil 40432849 og
Indbetaling på konto 7573 0004940628
xenia_brorsen@hotmail.com
Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 29. fra kl. 18.00-20.00
Generalforsamling
Tirsdag den 31. marts. kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter,
Vestermarksvej 13A, Grejs, 7100 Vejle
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Indkommende forslag skal afleveres til formanden
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Husk at tage krageben med – der er mulighed for at
vinde Krage-pokalen.
Fortæl også, hvor mange mårhunde du har skudt. Den,
der har flest, vinder Mårhunde-pokalen.

MAJ

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 1. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 8. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 10. fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 15. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.
Bukke pral
Søndag den 22. maj. kl. 9.00
Kom med dine bukke og vis dem frem!
Grejs Kulturhus.
Der er en pokal til den flotteste eller sjoveste opsats.
Jagtforeningen giver rundstykker og kaffe.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 24. fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 31. fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.

APRIL
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 3. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 5. fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 10. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 12. fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 24. fra kl. 10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m bane.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 26. fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.

JUNI
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Torsdag den 2. og den 14 fra kl.18.00 til 21.00
Tilmeldinger til Christian Juhl 20293399 cjuhl@hotmail.com
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 7. fra kl.18.00 til 21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.
Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 14. fra kl.18.00 til 21.00
Flugtskydning i Vindelev
Torsdag den 16. fra kl. 18.00-21.00
Vi skyder mod Vindelev alle er velkommen.
Der skydes på Haugevej 16, 7160 Tørring.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 21. fra kl.18.00 til 21.00
Vi skyder mod Vindelev.

AUGUST
Feltskydning med riffel
Lørdag den 20. august
Feltskydning med riffel Grejs-Holtum Jagtforening
indbyder herved til feltskydning i Ulfborg.
Stævnets formål er at bidrage til højnelse af jagtkultur,
bl.a. ved at stimulere interessen for større kendskab til
natur, vildt og jagt samt sikker betjening af og
skydefærdighed med jagtvåben.
Der er 5 skydninger med to forskellige vildtarter og på
forskellige afstande.
Der skydes på tid. - Der skal medbringes min. 50 skud
pr. deltager. Der kan deltage 3 personer pr. hold.
Pris pr. deltager er 200 kr.
Tilmeldinger til: Michael Mikkelsen Tlf. 51786607 eller
Rasmus Palmelund 28102754 palmelund@privat.dk
Ved tilmelding indbetales 200 kr. pr deltager på konto
7573 0004940628 Sted:
Ved Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg.
Der må kun benyttes jagtrifler. Der skal forevises
jagttegn, riffeltilladelse og medlemskort fra Danmarks
Jægerforbund.
Ring eller mail og tilmeld jer. Starttidspunkt vil blive
sendt til jer.
Hjortebane i Ørre
Tirsdag den 9. august. fra kl. 17.00 til 20.00
Der skydes på elg.
Tilmeldinger til Paw Sørensen.
Mobil. 20633291 harresoeholm@gmail.com
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 14. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 23. fra kl. 18.00-21.00
Feltskydning med riffel
Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Onsdag den 24. fra kl.18.00 til 21.00
på Vingsted flugtskydebane.
Tilmeldinger til Christian Juhl 20293399
c-juhl@hotmail.com
Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 28. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 30. fra kl. 18.00-21.00
Pokalskydning.
Piger/kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Onsdag den 31. fra kl.18.00 til 21.00
på Vingsted flugtskydebane.
Tilmeldinger til Christian Juhl 20293399
c-juhl@hotmail.com Pokalskydning.

SEPTEMBER
Brandbjerg Højskole
Find vej ud i Brandbjergs forunderlige natur
den 11. september 2022
Kom og oplev Grejsdalens vilde og smukke natur og nyd
dagen i det fri i masser af godt selskab. Og bliv
inspireret til masser af skønt udeliv.
Hele dagen: Vi tænder bål i parken, leger i skoven,
byder på smagsprøver fra lokale producenter, laver
snobrød og pandekager, bygger tømmerflåde, byder på
snitteværksted, most presseri samt sang og musik med
mere.

Grejs-Holtum Jagtforening deltager med vores
blæsergruppe og spiller jagthorns signaler.
Vi laver flugtskydning for alle og børnejagtsti, og der
vil være smagsprøver på en ret med vildt.
Kursus i Jagthornsblæsning
Vi starter igen den onsdag den 14. September
Kurset kører i september, oktober, november og januar
og februar.
Der er intet krav om, at man skal kunne noder, bare man
har lyst til at spille på jagthorn
Kl. 19.00 i Grejs Kulturhus.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754.
palmelund@privat.dk
Tur til Korsholm skydearena
Vi tager en tur til Skjern
tirsdag den 20. september
Skyder på det indendørs skydearena fra kl. 19.00 til
21.00. Tag rigeligt med patroner med, der skal bruges
mange.
Tilmeldinger til Bjarne Tang mobil. 40 89 69 54

JANUAR 2023
Nytårs skydning riffel i Vingsted
Søndag d. 8. januar fra kl.10.00 til 12.00
Nytårsskydning med mange præmier.
Jagttegnskursus i Grejs Kulturcenter
Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle
Første aften er mandag den 9. januar kl. 19.00
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil 20
29 33 99.
c-juhl@hotmail.com
eller Rasmus Palmelund 28102754.
palmelund@privat.dk
Kursus i Jagthornsblæsning
Vi begynder igen den 11. januar.
Kurset kører i januar, februar og marts.
Kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter
Vestermarksvej 13A, Grejs, 7100 Vejle
Generalforsamling
Tirsdag den 17. januar. kl. 19.00
i Grejs Kulturcenter Vestermarksvej 13A,
Grejs, 7100 Vejle
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Indkommende forslag skal afleveres til formanden senest
14 dage før generalforsamlingen.
Husk at tage krageben med – der er mulighed for at
vinde Krage-pokalen.
Fortæl også, hvor mange mårhunde du har skudt. Den,
der har flest, vinder Mårhunde-pokalen.

FEBRUAR 2023
Vildtspisning
Fredag den 3. februar fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 200 kr.
Hovedretten består af en ret med vildt kød og tilbehør.
Desserten eller forret og kaffe/te med sødt.
Der var en utrolig god opbakning i 2020, så husk at
melde jer til i god tid.
Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle
Tilmeldinger til Caroline Xenia Brorsen Mobil
40432849 xenia_brorsen@hotmail.com og
indbetaling på konto 7573 0004940628

Lej et sommerhus på Læsø
Dejligt sommerhus, med beliggende på naturgrund ved Østerby Havn på Læsø
– 500 m fra det hyggelige havnemiljø, spise og indkøbsmuligheder og kun 200 m fra vandet.
Der er læ på grunden. Til huset hører der åbne terrasser med havemøbler.
Indvendig er gulvene belagt med træ og klinker.
Vægge og lofter er hvidmalede.
Pænt badeværelse med bruseniche, skabsarrangement og gulvvarme. Køkken og stue er i et.
Køkken med opvaskemaskine, mikrobølgeovn, ny varmluftovn og induktions komfur.
Hyggelig stue med bl.a. fladskærms-TV og chromecast, DVD-afspiller og stereoanlæg med CDafspiller og internet forbindelse.
I stuen er der spisebord til 8, 3- og 2-personers sofa samt 3 lænestole.
Ny brændeovn og Genindvinganlæg luft til luft.
Sovepladserne er fordelt på 3 værelser. Det ene værelse har en seng på (140x200) cm, det
andet har 2 boksmadresser (90x200) samt hems hvor der er en madres.
Soveværelse i anneks, med to boksmadrasser (90x200)
I anneks findes rum med ekstra køleskab, fryser, vaskemaskine og tørretumbler,
Wekendseng + ekstra madras, hovedpude, dyne, puslepude, babybadekar og højstol.

Lej sommerhus på Læsø

www.palmelund-grejs.dk

Bestil og betal direkte
GREJSPIZZA.DK

Nørre Bygade 7 - Grejs - 7100 Vejle
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Bukke pral
Søndag den 17.05.2020
i Fælleshuset Grejs
Kom med dine bukke og vis dem frem!
Der er en pokal til den flotteste eller sjoveste opsats.
Jagtforeningen giver rundstykker og kaffe.
Vinder i 2019 blev Sofie Kraft med den flotteste buk, som var skudt på dagen.

Alt i glasfiber
Bjørn Johansen

Vi leverer emner i såvel små som store størrelser.
Vi er fleksible, leverings- og kvalitetsbevidste
I er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 288 900 80
brteknik@teknik.dk
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Feltskydning med riffel
Grejs-Holtum Jagtforening indbyder herved til feltskydning i Ulfborg.
Stævnets formål er at bidrage til højnelse af jagtkultur, bl.a. ved at stimulere interessen
for større kendskab til natur, vildt og jagt samt sikker betjening af og skydefærdighed
med jagtvåben.
Der er 5 skydninger med to forskellige vildtarter og på forskellige afstande.
Der skydes på tid. - Der skal medbringes min. 50 skud pr. deltager.
Der kan deltage 3 personer pr. hold.
Pris pr. deltager er 200 kr. Lørdag den 20. august.
Tilmeldinger til:
Michael Mikkelsen Tlf. 51786607 eller Rasmus Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk
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Ølsmagning
Fredag den 18. marts 2022
kl. 17.45 - 15. gang
Har du lyst til en aften i godt selskab?
Kan du lide øl?
Vil du gerne have en sjov aften?

Hvis du kan svare JA på bare ét af disse spørgsmål, så skal du med til
verdens sjoveste ølsmagning, hvor bryghusejer Eddie Szweda, sørger for at
øl og underholdning kombineres i skøn forening.
Med udgangspunkt i sine egne oplevelser i Danmark underholder Eddie
med historier om livet som “nydansker” og mødet med den danske kultur,
mens han serverer nogle af sine prisvindende øl.
Det er en helt fantastisk oplevelse, hvor lattermusklerne bliver sat på
prøve, og ganen bliver smurt. Dette er den perfekte gave til enhver øl elsker
med god humor.
Vi starter med en god middag
Hele arrangementet kan fås for kr. 350,-

Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle
Tilmeldinger på www.grejs.dk eller til Caroline Xenia Brorsen
xenia_brorsen@hotmail.com Mobil 40432849 og
indbetaling af kr. 350,- på konto 7573 0004940628
De glade Madsvin og Grejs Holtum Jagtforening
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Om jagtår 1961
Jeg tror, at mange jægere dengang startede
med et Diana luftgevær og gråspurve. Der
fik man skydefærdigheder og omgang med
våben, for det gik min far meget op i.
Jeg var født og min ungdom var på Vejle
Søndermark, som var det, man kalder
bondeland med mange små landbrug, det
gav mig store muligheder med min nye
Diana. Efterhånden som jeg blev ældre,
kom jeg med på trampejagt i roemarker
efter harer og agerhøns, jeg skulle lære,
hvordan man gjorde og opførte sig og gik
på række.
Men så blev jeg 18 år, det var en stor dag,
jeg gik på Politigården og søgte om
jagttegn. Det fik jeg tilsendt med post, det

tog otte dage og kostede fyrre kroner. Det
var det store jagttegn, så man måtte gå på
anden mands ejendom efter hans tilladelse.
Så købte jeg min første kaliber 12 Simson
og to kasser patroner samt fem stykker
Brenneke kugler, de skulle prøves på 30
meters afstand mod min fars vandbeholder,
det var han bestemt ikke tilfreds med. Men
efterhånden gik det med foranhold ret
godt. Jeg fik lavet nogle aftaler med vores
naboer, at jeg måtte gå på jagt på deres
jord, når de fik et stykke vildt eller en and.
Der var nogle gode andetræk ude fra Vejle
Fjord, når de trak efter kornmarker og
mosen, dengang startede andejagten den
15. august.

Lejerbo i Grejs
midt i naturen
Damgårdshaven

Pakhustorvet 4
6000 Kolding
tlf. 70 12 13 10
www.lejerbo.dk
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S å fi k j eg m i n i n d k a l d e l s e t i l m i n
værnepligt, der var 16 måneder, jeg var
ellers lige blevet udlært, så øv øv. Det blev
overstået, men jagten var ikke glemt
heldigvis. Jeg havde fundet min dejlige
ko n e K i r s t e n , h u n va r og s å m eg e t
interesseret i natur og jagt, må jeg sige.
Det var tit vi gik efter andetrækket, når det
var derhenne, at den første stjerne kom på
himlen, så kom ænderne, så kunne vi spise
bagefter. Vi havde mange dejlige ture ud
til Værnet ved Nymindegab med gode
områder med vand til ænder, regnspover
og gåsetræk. Et dagskort kostede 80 kr. på
Vesterlund Kro. Nogle gange overnattede
vi der, men andre gange lejede vi en hytte
derude, de var primitive med primus og
køjeseng, men det var udmærket. Det var
kun til lange gummistøvler og varmt tøj,
der var mange kanaler og skydetønder, der
ikke var låg på. Dem kunne man se, når
det var lavvande. Det var vejret, der
bestemte, når der var ænder og gæs samt
regnspover, skulle det blæse fra nordvest
med regnbyger. Jeg har også haft min far

med derude med almindelige støvler, det
var kun at aflade de to geværer og over med
dem på den omsatte side og tilbage og
hente min far med brandmandstag. Det må
have været et flot syn, tror jeg nok. Da vi
skulle køre væk fra den store lade, hvor vi
parkerede under jagten, stod vi og læssede
bilen med åbne døre, og der kom en hund
ind og lagde sig i bunden af bilen. Det
opdagede jeg først, da jeg havde kørt et
stykke vej og måtte tilbage med den.
Jeg lejede senere et stykke jagt på 15
hektar, meget kuperet og med bevoksning
n e d m o d F j e l d s t r u p å , d reve t p å
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gammeldags drift, med hø, roer og 10 køer.
Jeg har fået en del ænder og råvildt, og vi
har haft mange gode ture derned i de 30
år, vi havde jagten, han solgte ejendommen
i 2015. Problemet var krybskytteri, jeg
havde en jagtven med dernede, vi holdt
med bilen oppe ved nogle træer ve d
ejendommen og gjorde os klar, da kom der
en rød personbil kørende meget langsomt,
da der faldt et skud, jeg sprang ud på vejen
og råbte “hva fan— er det, der lå en buk
inde på naboens kornmark. Jeg ringede til
nabojægeren, vi havde et godt forhold med
hinanden og sagde, hvad der var sket. Han
ringede til politiet, men de havde ikke
mandskab til det og nævnte, det var tidlig
morgen kl. 05.15 - meget kedeligt.
Vi havde også mange dejlige ture ned til
Bredebro til vores venner som havde et
skovområde med et jagthus, her havde vi
dejlig jagt og hyggeture.
Så her vil jeg sige, at min jagtkammarat
h a r i nv i t e r e t o s m e d p å j a g t i d e t
konsortium på 450 hektar, som han er med
i, der er skov og agerjord, meget kuperet
terræn med en del skydestiger og store
afstande. Der er et jagthus, hvor vi mødes
før og efter jagten, hvor vi fortæller, hvad
v i h a r o p l eve t , s a m t n o g l e s m å
røverhistorier. Det er venlige og hyggelige

f o l k , m å j eg s i g e , d e t e r j eg m eg e t
taknemmelig for at blive inviteret med på.
Ude på skydebanen, når vi er færdige med
s ky d n i n g e n , s å s t å r d e n p å k a ff e o g
hindbærsnitter og hyggesnak om bl.a.
højde og sideretning, alle morer sig. TAK.
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NMM
Niels Mikkelsen

Medlemspriser for
Grejs-Holtum Jagtforening
2022
Ordinært medlem:
Junior op til 15 år
Ungdom 16 til 25 år
Senior
Hustand
Ekstraordinær
Kursister
Støttemedlem u/Jagttegn

910
140
470
595
485
175
0
200

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Pokal til mårhund
bekæmpelse

Pokal til mårhund
bekæmpelse skænket af
Østjysk Våbenhandel
Den jæger der nedlægger fleste mårhunde i
2021 får tildelt en vandrepokal fra
Østjysk Våbenhandel.
Mårhund pokal som er skænket af
Østjysk Våbenhandel.

Vinderen blev Paw Sørensen med 20
mårhunde i 2022.

Mårhund projekt
Vi har nu været igang, i godt 2,5 år i
jagtforeningen, med mårhunde projektet.
Det samlede resultat er pt. På 112 leveret
mårhunde heraf 62 hanner og 50 tæver.
Vi er kommet vidt omkring efterhånden,
bekendtskabskredsen bliver hele tiden
u d v i d e t , og s t r æ k k e r s i g nu ove r 5
kommuner vi regulere i.
Det hele startede i Givskud tilbage i 2018
og efter jeg flyttede til Brande, har det
grebet mere og mere om sig herude.
Så jeg kommer i varde Kommune i syd,
Vejle, Ikast Brande, Horsens og Viborg
Kommune nu,

O g d e t h a r a ff ø d t e n m a s s e ny e
jagtkammerater og jagt oplevelser ikke
mindst.
I sommeren 21 havde jeg fornøjelsen af og
have nogle jagtkammerater med ud om
aftenen / natten og jage mårhund.
Det blev det ikke mindre spændende af.
For man håbede jo altid på , at det nu så
også kunne lykkedes, når man nu havde en
forventnings fuld jæger med ud.
Men det gik rigtig godt , de fire gange og
det var en stor fornøjelse og se andre skyde
og opleve natjagt i Danmark , som jo er
den eneste mulighed vi har for det.
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SPRINGBJERGLUND DYREPENSION
&
JA G T H U N D E S H O P P E N
Skal du på ferie, på weekend, være bortrejst nogle dage,
flytte eller lignende, tager vi i disse perioder kærligt
hånd om familiens kæledyr.
Vi er også forhandler af et bredt udvalg af udstyr og
kvalitetsfoder til jagthunde

15 kg BRIT PREMIUM
ADULT
Kr. 295,00

VASKBARE VETBEDS
MED GUMMI BAGSIDE
75 X 100 CM
Kr. 135,00

15 kg BIRKEMOSEN
ADULT
Kr. 340,00

V/ANNETTE LAURSEN & MICHAEL SANNER
HÆRVEJEN 20, 7183 RANDBØL
TLF.: 75883123/21183123
E-mail: dyrepension@mail.dk
www.dyrepension.com www.dyrekrematorie.dk
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Kasper og
Oliver

Lasse
Rasmussen fra
Tørring var
med en aften

Rasmus
Palmelund med
hans første
mårhund

Da man ellers skal til udlandet, for at
kunne jage om natten.
Målet var og få flere, tændt på mårhunde
regulering og være med i kampen, om og
holde bestanden nede, på et lavt niveau, for
af med dem, kommer vi nok aldrig.
Her lidt stemningsbilleder fra den
forgangne sæson.

Magnus
Sørensen
med hans
første
mårhund

Oliver Nielsen
med hans
anden
mårhund.

Og jeg selv ,
efter en god nat
ved Brande,
tilbage i august
måned.

Så observere du mårhund eller har
mistanke om, der måske kunne være nogle
i dit område,
s å t a g e n d e l i g ko n t a k t t i l o s i
jagtforeningen.
Eller hvis du går og tænker på, og vil igang
med
Mårhunde regulering, så står vi også klar,
Og deler gerne ud af de erfaringer, vi har
fået igennem tiden.
Mvh. Paw Sørensen
Knæk og bræk.

ÅBENT
Torsdag
kl. 12.00-17.00
Fredag
kl. 9.00-17.00
Lørdag
kl. 9.00-13.00

Arne Rasmussen
Højgårdvej 6 - 7100 Vejle
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Som dit lokale AutoMester værksted går vi meget langt for vores kunder, vi hjælper
gerne hele vejen – vi arbejder nemlig for at få flere glade bilister.
Vi er kvalificeret til at tage os af alle bilmærker. Det betyder, at vi er godkendt til at
udføre serviceeftersyn og reparation, uanset bilmærke eller årgang på bilen. De biler,
der kommer på vores værksted, er derfor en skøn forening af ældre og helt nye biler.
Mange kunder har nemlig allerede fundet ud af, at nyvognsgarantien bevares, når blot
alle serviceeftersyn overholdes og du får et AutoMester stempel i servicebogen.

Vi glæder os til at se dig!

Bredal Auto ApS
Horsensvej 588 - 7120 Vejle Ø - Tlf. 75895130
bredal-auto@mail.dk - www.bredalauto.dk
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Salg af nye og brugte
våbenskabe
Salg af ammunitions skabe
Oplukning af våbenskabe og
pengeskabe
Fremstilling af våbenskabs
nøgler

9292 1414
www
.lvsikring.dk
www.lvsikring.dk

KOM HELT TÆT PÅ NATUREN

Salg & Service

Ikke alle biler skal have opmærksomhed.
Kig forbi Autocentralen og find dit næste bytte.

Tlf. 7641 3900 · Bugattivej 4, 7100 Vejle
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Udnyt din varme bedst muligt!

Med 6 virksomheders ekspertise
og erfaring, kan vi endnu bedre
finde den helt rigtige energi løsning
til dig og dit hjem.

VVS

Det sparer dig for en masse penge,
bekymringer og et unødvendigt
overforbrug.
Kontakt os allerede i dag for et
gratis tjek af jeres energiløsninger.
Det er første skridt på vejen mod
en besparelse!

Hornsyld

a
p
s

& Trekantens
VVS, BLIK & GRØNNE LØSNINGER

