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Formanden har ordet
Sidste år har budt på mange overraskelser og meget arbejde i Grejs-Holtum Jagtforening, men
nu lysner det forhåbentligt i 2013.
Vi har fået nogle dejlige lokaler i vores nye fælleshus, og det er blevet pænt uden for. Vores
lokale bliver benyttet meget, så det er dejligt. Receptionen gik utrolig godt, der var omkring 80
til 100 deltagere, der kom og så vores fælleshus.
Jeg vil gerne sig tak for den store opbakning til vores vinter arrangementer. Jeg kan nævne
vildtaften, hvor der var der 120 deltagere til spisning, der kunne ikke være flere i Borgergården.
Ølsmagning var også godt besøgt.
Til vores ost, rødvin og røget vild, skal jeg love for, at det var en succes. Osten og det røget vildt
blev nærmest revet væk. Arne og Klaus kæmpede nærmest om, hvem der kunne komme med den
bedste vits. Tak til Brugsen i Grejs og Arne for jeres deltagelse.
Turen til Korsholm var overtegnet på et par timer. Vores feltskydning i Borris er ved at være kørt
godt ind, så der er flere, der deltager. Sidste år investerede vi i tre skydetårne for at gøre det
mere relevant at skyde fra tårne.
Vingstedskydningerne kører stille og roligt, der kommer flere og flere, så det er rigtig godt.
Pigeskydningen var i 2012 fastsat til 2 aftener. Desværre måtte vi aflyse den ene, da vi fik besked
om, at vi ikke måtte skyde på skydepladsen for de nye ejere.
Jagthorn er vi i fuld gang med, i år har vi fået en ny jagthorns lærer Poul Eriksen, som afløser
Lars, så hvis der er nogen, der har lyst til at spille horn, er de meget velkommen. Tak til Lars, der
har fået os godt i gang med jagthornsblæsning.
Jagttegnsundervisningen som Christian kører er i fuld gang. Der kan godt være flere på holdet,
hvis de skynder sig.
Jagttegnsaspiranterne deltager i kurset, i minijagtsti og den frivillige jagtprøve.
Vi vil i 2013 opretholde vores høje aktivitetsniveau, og derved styrke vores medlemstilgang.
Vi vil til terrænskydningen i år prøve at få mere fokus på, at der er flere der deltager i skydningen.
Det er en rigtig god træning.
Vi skal flytte skydebane, fra Højgårdvej til Grejsvej, vi forventer at være klar, når vinteren er
ovre.
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage aktivt i de aktiviteter, som vi laver i 2013.
Hvad angår vildt er der stadigvæk en tilbage gang med småvildt, og frem gang med klovbærende
vildt, krondyr, sika, dådyr og rådyr.
I 2012 skulle der forhandles jagttider, det blev udsat til 2013, det bliver spændende, hvordan det
går.
Vi vil gerne, at der er så mange som muligt, der vil komme med kommentarer til jagttider og
fredninger.
JKF har årsmøde den 29. januar i Vingsted, kom og giv din mening til kende.
Jeg vil gerne takke for det store arbejde, som bestyrelsen og suppleanterne har ydet i 2012.

Knæk og bræk for den kommende sæson.
Rasmus Palmelund
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Det blev endelig d. 2. maj 2012, og årets
jagttur efter bæver i Sverige kunne begynde.
Det var anden gang jeg skulle på jagt efter
den sky bæver, og jeg skulle følges med min
gode jagt kammerat Jørgen fra Brande.
Vi skulle tilbagelægge ca. 1500 km, så vi
havde besluttet at dele turen op over to dage,
så vi ikke startede jagten med at være total
udbrændte efter de mange km.
Jeg har en fætter, der har en jagtgård tæt ved
Jönköbing ,  og  der  kunne  v i  t age  en
overnatning, og så fik vi mere en nydelses tur
ud af det end bare at køre på.
Efter godt 600 km ankom vi til gården. Her
så vi en elg ko og dens kalv, som gik og
græssede blandt svaner og canada gæs på min
fætters marker. Nu kunne man rigtig mærke i
kroppen, at nu var vi kommet til Sverige.
Vi fik lavet et solidt måltid på grillen og så til
køjs, da vi jo stadig havde 900 km
at tilbagelægge den næste dag.

Kl. fire rullede vi videre mod Stockholm og
derefter mod Sundsvall. Da vi rundede godt
850 km skulle vi dreje fra ind ad en grusvej.
Vi kørte og kørte, og der var bare skov på
begge sider af os. Efter en times tid og godt
40 km på ren grusvej, begynder man at føle
sig meget lille i dette kæmpe store terræn.
Selv om man føler sig uden for lands lov og
ret, ankommer vi til et lille bysamfund med
13 fast boende. Velvidende at den nærmeste
by ligger 80 km derfra.
Vi blev indlogeret og fik hilst på de andre,
fem danske jægere og to danske guider.
Efter vi havde pakket ud, kørte vi ud og skulle
kontrol skyde vores rifler.
Vi starter med at skyde på en skive på kun 5
meters afstand, og herefter på 10 og 20 meter.
Det gør vi for at finde ud af, hvor meget man
skal sigte over bæveren f.eks. på fem meters
afstand, når man bruger kikkert, så er der jo
en afs tand f ra  løbsmundingen og op t i l
trådkorset. Det vi skulle bruge det til var, hvis

Bæver
jagt
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Åben hver
fredag 9 -17 og lørdag 9-13

Arne Rasmussen
Højgårdvej 5, 7100 Vejle

bæveren komme svømmende, så er der kun
hovedet at sigte på, og træf området på en
svømmende  bæver,  e r  ikke  mere  end
størrelsen på en engangs lighter, så har man
ikke korrigeret for overslag på kuglen på de
meget korte hold, skyder man forbi.
En anden ulempe ved at skyde dem på vandet
er, at de kan synke til bunds i løbet af få
minutter, hvis ikke de lige har fyldt lungerne
op, og det er jo ærgerligt.
Jeg vil nu helst have dem op på land, inden
jeg skyder for at mindske den risiko.
Efter vi alle havde fået kontrol skudt, og fået
lidt instrukser i bæver jagt, og om bæverens
vaner fik vi fordelt aftenens poster.
Terrænet målte 18 x 36 km så der var plads
nok til os 7 forventningsfulde jægere.

Nataktiv
Bæveren er hovedsalig nat aktiv og kommer
som regel ud af boet lidt før skumringen, og
om morgenen er de aktive indtil et par timer
efter solopgang.
Så om aftenen var vi på plads ved en seks
tiden, og sad så indtil kl. halv ti.
Om morgenen var vi oppe kl. fire og sad så
indtil halv otte.

Så det blev ikke til ret meget søvn om natten,
da vi jo alle skulle fortælle om, hvad vi havde
oplevet på jagten. Der var super god stemning
og e t  godt  kammera tskab ,  og  de t  e r  jo
halvdelen af en jagttur, at man hygger sig,
fortæller løgn historier, og deler ud af sine
oplevelser og erfaringer.
Så tiden midt på dagen fra kl. elleve til fjorten
skulle der være ro i hytten, så man kunne få
sovet lidt, for ellers brænder man helt ud efter
5 dage.
Vi havde ni pürch på fire en halv dag, og der
var fri afskydning af  bæver.
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3Bhunting
Ham vi rejste med hedder Jesper Shytte, og
han har jagtrejse firmaet 3Bhunting.
Han har drevet bæverjagt i Sverige i 33 år, og
kender om nogen alt til bæverens
livs cyklus og vaner, og ikke mindst kunne han
på meget kort tid konstatere, om et bæverbo
var beboet eller tomt. Det gjorde han ved at
se, om der var fr isk gnav, som består af
bæverasp, birk op pil, som er bæverens hoved
føde emner.
Den lever udelukkende af plante føde og bark
fra løvtræer, og den spiser kun til nød
bark fra gran.
Den første aften, så jeg ikke noget. Der kom
lidt snebyger, og det begyndte at fryse.
Der var kun meget få steder på søerne og langs
kanalerne at tøbruddet havde spist så meget
af isen, at der var rindende vand, som bæveren
kunne svømme i fra dens bo og til  spise
pladserne.

Når vinteren rigtig sætter ind, bliver bæveren
i sit bæverbo, hvor den lever af det forråd, den
har samlet sammen om sommeren, og ellers
tærer den på fedt reserverne.
Næste dags morgen var der et tyndt lag is, hvor
der i  går var is frit .  Jeg satte mig på en
skråning og kunne nu overvåge en 100 meter
til hver side, og over for mig ca. 60 på den
anden side af kanalen var dens æde plads. Da
jeg så isen havde lukket det hele til, troede
jeg godt nok ikke meget på det den morgen.
Men nu var jeg blevet sat af og vidste, at der
først kom en bil den anden vej igen efter nogle
timer. Så var det jo bare og sætte sig og håbe
på det bedste. Vi måtte også skyde en buk, hvis
vi fik muligheden for det. Men der er langt
mellem råvildtet så langt oppe, men vi så da
fire stykker råvildt. Bukke jagten har man haft
der  oppe  i  de t  område  s iden  Tjernobyl
udslippet. Så det kunne jo måske blive en
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ekstra side gevinst. Da jeg havde siddet en
times tid, og der var fuldstændig stille, skete
der pludselig det, at en bæver var kommet
svømmende under isen og ud for dens æde
plads, stak den hovedet op og sikrede lige,
hvor den var, og om der var fare. De er meget
forsigtige med at gå på land og det er, fordi
der er den sårbar og bestemt ikke hurtig. Så
frygten for ulv og bjørn gør, at de sjælden er
mere end 30 meter oppe på land. Bæveren lå
et minuts tid på ca. 50 meters afstand. Jeg
havde god vind men ville ikke skyde, for
havde jeg skudt den, ville jeg ikke kunne få
fat i den ude midt på isen. Så jeg afventede
og håbede på, den ville søge ind til land.
Bæveren dykkede, jeg gjorde riflen klar i
skydestokken, og så kunne den bare komme.
Men den var væk, og jeg så den ikke mere den
morgen.
Ude igen om aftenen på samme plads, for som
Jesper Shytte siger: “er der set bæver, så er
der en bæver, og så er det bare at holde på, så
komme den.”
Så med det citat i baghovedet satte jeg mig
forventningsfuld tilrette.
Det begyndte at blæse og sne kraftig. Og på
et tidspunkt kunne jeg næsten ikke se de 60
meter over på den anden side. Tøbruddet
havde smeltet isen fra i morges, så nu ville
den kunne komme svømmende fra begge sider.
Efter et par timers venten, sker der noget.
Bæveren kommer svømmende ned imod mig
overe på den anden side. Den er så langt væk
og vinden er god, så jeg kan snige riffelen op
i skydestokken. Sneen har taget noget af, og
jeg får bæveren i kikkerten. Den begynder at
søge ind mod land men ikke der, hvor jeg
havde håbet på ved dens æde plads, men
længere fra mig omkring 100 m ude. Så er den
væk nogle minutter,  og jeg begynder at
panikke lidt, for dykker den eller går den på
land? Det er bare med at bevare fokus og hele
tiden vide, hvor den er. Plus at jeg kunne
mærke at bæverfeberen begyndte at have et
godt tag i mig. Så pludselig får jeg øje på den
igen, og den sidder nu på brinken helt ud til
vandet .  Jeg får  hold på den og t rykker.
Bæveren synker sammen og er død på stedet.

Fedt, hold kæft det fedt. Jeg rejser mig, og
jeg tror nok, jeg lige tog en lille indianer
krigsdans, over sejren. For først at gå i lang
tid og glæde sig til sådan en tur og så køre så
langt og det så lykkedes. Det er bare fedt!
Jeg  f ik  samle t  mi t  g re j  sammen,  og  så
begyndte et større bjærgnings arbejde at tage
fart. Bæveren lå jo over på den anden side ca.
100 meter fra mig, så jeg skulle nu finde et
sted, jeg kunne komme uden om søen. Jeg
kiggede på klokken og solen var lige gået ned.
Der var sne på, så der var godt lyst. Jeg
vurderede, at det ville tage ca. tre kvarter at
nå over til den og tilbage igen, så det skulle
jeg nok kunne nå, inden det blev mørkt.
Fremme ved bæveren blev glæden da heller
ikke mindre, da jeg så, at det var en voksen
han, jeg havde skudt. Jeg skød også en bæver
sidste år. En et års unge på 5- 6kg, men denne
her viste sig senere at være en han på 5-6 år
og godt 18 kg.
Bæverens  a lder  bes temmes  ud  f ra  ha le
bredden, så jo bredere hale, jo ældre er den.
Jeg fik den bjærget og hjem vendt i hytten til
de andre, kom der whisky på bordet og så
havde vi jo noget at fejre. Der blev skudt 5
bævere mere, hvoraf Jørgen jeg fulgtes med
skød de 2. Så ud af 7 jægere og 5 skudte
bævere, havde vi de 3 med hjem i bilen. Så
vores tur var fuldt ud vellykket. Det skal siges,
at alle så bævere, og de fleste havde også skud
til dem, men 2 sank og nogen gik forbi.
Jeg så kun den ene, men det lykkedes, og det
var det hele værd.
Jeg  sammenl igner  l id t  bæver jag t  med
bukkejagt, det foregår bare i og ved - eller i
fo rb inde lse  med vand .  En  spændende
jagtform, som jeg kun kan anbefale, og så det
at opleve den Svenske vildmark og naturen,
som er så uberørt er helt fantastisk.
Vi flåede selv bæverne, slagtede kødet og
saltede skindet, så det kunne blive sendt til
garvning. Kraniet har jeg kogt af, og det blev
også et flot trofæ med store brune tænder. Så
nu har jeg et flot garvet skind til minde om en
kanon god jagt oplevelse.
Og i skrivende stund ligger bæver kødet stadig
i fryseren, og jeg går lige og venter på, at jeg



finder en god måde at få det tilberedt. For
smages det skal det.

Her er lidt fakta om bæveren
De kan blive op til 25 år gamle. Men de bliver
sjælden over 8-10 år.
Bæverene lever parvis hele livet. Skydes
hannen finder hunnen en ny mage, men skydes
hunnen kan hannen finde på og leve resten af
livet alene. Man kan ikke umiddelbart se
forskel på han og hun. Kun ved at hunnen har
patvorter.
En voksen bæver kan veje op til 30 kg. Den
største Jesper Shytte har skudt vejede godt 26
kg.  Og han  har  over  100  bævere  på
samvittigheden og er nok den dansker, der har
skudt flest.
Bæveren kan dykke i mere end 15 minutter,
men gør det sjælden i mere end 5 min.
Det er et utrolig lille kompakt dyr, og det fik
jeg at se på min første tur.
Her skød en svensker en bæver med cal.30.06
og en 11,8 g kugle, og afstanden var på godt
25 meter, og der var ikke gennemskud. De er
ikke svære at slå ihjel, da hele energien fra
kuglen bliver i dyret. Jeg skyder selv med
cal.6,5 x 55 og en 10,1 g Lapua Mega kugle,

og den laver et fint gennemskud, også uden at
ødelægge skindet.

Bæverjagt
Der bliver ca. nedlagt 6000 bævere om året i
Sverige, og stammen er stadig stigende. Der
hvor vi drev jagt, bliver den rent faktisk
prioriteret som skade voldende vildt, pga.
skovdriften.
Skulle du nu sidde og blive blevet lidt tændt
på bæverjagt, vil jeg godt være behjælpelig
med den videre formidling, da jeg varmt kan
anbefale de kontakter, jeg har fået. Hans
succes rate er over 90 % og han garanterer, at
man får bæver at se. Hvis vel og mærke
tøbruddet er kommet. Om man så kan ramme,
når chancen byder s ig,  er  jo op t i l  jord
forbindelsen, som han siger.

Jagttiden
Den 1. oktober og indtil d.15. maj Og man
siger, at det er de sidste 3 uger, der er de
bedste,  da bæveren er  meget  aktiv efter
tøbruddet.

Jægerhilsner Paw Sørensen
Knæk og Bræk.
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Blis-, krik- og gåselokkekald

Vi er to brødre Eric og Dennis Paulsen født i USA i 1957 og 59.

En del af vores barndom tilbragte vi i USA med vores dansk/tyske forældre. Familiens ferier
brugte vi til at udforske den smukke varierende natur - med dens spændende fauna.

Vore udflugter i de store vådområder med kikkert og vore rejser dybt ind i de endeløse
canadiske skove, satte sine dybe spor. De mange nærkontakter med de spændende dyr og

fugle, arter som noose, bjørn og whitetalis, samt de enorme flokke af ænder og gæs.
Disse oplevelser er uden tvivl årsagen til vores forkærlighed for bue og waterfowl jagten i dag.

Grejsdalens Fritidscenter
Grejsdalsvej 155 B - 7100 Vejle

28. februar kl. 19.00
FRI ENTRE

God rådgivning - Effektiv projektledelse - Omhyggelighed -

Kvalitet - Konkurrencedygtig - God service  - Respekt og

hensyn - Kun én kontaktperson - Hård kvalitetsstyring - Godt

håndværk - 30 års erfaring - Gode ideer  - Opfølgning

Bjarne Steen
& Chika

Skovvænget 21 - 7100 Vejle - Mobil 2250 4448
Telefon 75 85 3068 - Fax7585 4600
www.bjarne-steen.dk - mail@bjarne-steen.dk
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Pokalskydning den 30. august 2012
Vinder af pokalskydningen 2012 blev

følgende:

Nr. 1 Bjørn Johansen midten
Nr. 2 Rasmus Palmelund til venstre

Nr. 3 Michael Mikkelsen til højre efter
omskydning med Erik Jensen

Vinder af lukket bagduer 2012
blev følgende:

Nr. 1
Michael Mikkelsen til højre

Nr. 2
Bjørn Johansen til venstre,

efter omskydning med Michael

Vinder af åbne bagduer 2012
blev følgende:

Nr. 1
Bjørn Johansen til venstre

Nr. 2
Camilla Storgaard til højre

Kasper Nielsen, 90 point af 90
Paw Sørensen 90 point af 90,til højre

efter om skydning mod Kasper
Ivan Mogensen 89 point af 90 til Venstre

Pokalskydning med riffel i Vingsted den 26. august 2012
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Vildtspisning
i Grejs Borgergård

Grejs-Holtum Jagtforening laver igen mad i Grejs Borgergård

fredag den 1. marts fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 120 kr.

Hovedretten består af en ret med krondyrkød og tilbehør.

Der var en utrolig god opbakning både fra medlemmer af Jagtforeningen og fra mange

Grejsborgere sidste år, faktisk har der aldrig været så mange til fællesspisning i Grejs

Borgergård, og vi måtte desværre sige nej til flere.

Så husk at melde jer til i god tid.

Borgergården står for borddækning og Jagtforeningen for maden.

Menuen i år er krondyr ragout med tilbehør.

Desserten er en overraskelse.

Kaffe / te med sødt.

Tilmelding til Rasmus Palmelund

75853792 / 28102754

palmelund@privat.dk
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Ordinært medlem 805 kr.

Junior op til 15 år 185 kr.

Ungdom 16 til 25 år 440 kr.

Senior 520 kr.

Hustand 350 kr.

Ekstraordinær 150 kr.

Kursister 100 kr.

Medlemspriser for
Grejs-Holtum Jagtforening 2013

Smørhullet 12 - 7100 Vejle - Grundtvigsvej 5 - 8723 Løsning
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20 nye boliger på
Grejsbjergvej

Regionskontoret
Pakhusvej 4
6000 Kolding
70 12 13 10

Hovgårdsvej

Grejs Mølle

Mandag den 22. maj
og mandag den 17. juni
fra kl.18.00 til 21.00

Vi følger op på et nyt tiltag fra de sidste 3
år. Der bliver i år to aftener, fordi der sidste
år var så god tilslutning. Holdene bliver
lidt mindre, så alle kan nå at skyde mere.
Kom og prøv at skyde med haglgevær, der
vil være instruktører til hjælp. Få mod på
at skyde og måske lyst til at tage jagttegn.
Helaftens arrangement med forplejning og
skydning for 125,00 kr.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund
75853792 / 28102754

Piger/ kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse



Røget vildt, rødvin og ost
i Grejs Borgergård

Grejs-Holtum Jagtforening arrangerer røget vildt,
rødvins- og osteforedrag  i Grejs Borgergård

fredag den 5. april fra kl. 18.30 - 23.00
Vi får besøg af en erfaren ostemand
Arne Rasmussen fra Rosenkilde Ost,

samt en rødvindskender
Klaus E. Prüfer fra Coop Danmark.

De vil begge fortælle om de ting, vi skal
smage.

Pris for arrangementet er 150 kr.
Tilmelding:

Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk
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Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 2889 0080

Alt i glasfiber

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.

Murermester Ove Rasmussen ApS er et alsidigt byggefirma med en kundekreds,
der omfatter alt fra store virksomheder til private husejere. Har mere end 39 års
erfaring indenfor branchen og 7 ansatte.
Vi udfører små som store opgaver indenfor reparation, nybyggeri, kloakarbejde og
rende/minigraver.
Vi løser alle typer opgaver inden for murerfaget. Fra modernisering af badeværelser
til pudsning af facader, fra isolering af gamle huse til opførsel af nye bygninger.
Vi lægger vægt på det gode håndværk. Det betyder, at vi kvalitetssikrer alt arbejde,
vi udfører, og det betyder, at vi er omhyggelige med at vælge de rette materialer.

Mindstrup 3 - 7300 Jelling - Tlf.: 75 87 30 16 - Mobil: 20 45 40 28

Murer- & Entreprenørfirma
Aut. Kloakmester

OVE RASMUSSEN ApS
www.murermesterove.dk



Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2013

J A N U A R

Mandag 9.
Kursus i Jagthornsblæsning
Kurset kører i januar og februar.
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs

Mandag 14.
Jagttegnskursus
Sønder Bygade 9, Grejs.
Hver mandag fra kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer
Christian Juhl, mobil 20 29 33 99
eller Rasmus Palmelund 28102754.

Tirsdag 22.
Riffelskydning i Korsholm skydearena
Træning til riffeljagt fra kl. 19 - 22.00.
Vi mødes ved Grejs Brugs kl. 17.45.
Tilmeldinger til Paw Sørensen
Mobil. 20633291 harresoeholm@gmail.com

F E B R U A R

Fredag 1.
Ølsmagning
Grejs Borgergård kl. 17.45
Klaus Prüfer kommer og holder foredrag om øl.
Der vil være underholdning med Irsk musik og
fællessang.
Tilmeldinger til Rasmus på tlf. 75853792 /
28102754

Torsdag 28.
Gåsekald i Grejsdalens Fritidscenter
Kl. 19.00 - 23.00
Grejsdalens Fritidscenter, Grejsdalsvej 155 B,
7100 Vejle

Fredag 1.
Vildtspisning
Grejs Borgergård kl. 18.30 - 23.00.
Hovedmenuen er krondyr med tilbehør.
Pris hovedret, dessert og kaffe med kage kr.120.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund
75853792/ 28102754

Lørdag 9.
Tur til Korsholm.
Tag med og se rædselskabinettet og butikken
ved Korsholm kl. 10.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer
Christian Juhl, mobil 20 29 33 99.

M A R T S

Lørdag 23.
Frivillig jagttegnsprøve i Randbøl.
Alle er velkommen til at komme.
Tilmeldinger til Leif Jensen tlf. 20225986.

Mandag 25.
Minijagtsti for jagttegnsaspiranter
kl.18.00
Alle Jagttegnsaspiranter er velkomne.
Der er lavet 5 poster, lasershot, elg skydning
med laser, 3 teoretiske poster.
Minijagtsti koster 50 kr. pr. person.

A P R I L

Fredag 5.
Røget vildt, rødvin og ost
Kl.18.30 Grejs Borgergård.
Foredrag om forskellige rødvin, oste og
smagning af røget vildt.
Tilmeldinger til Rasmus
tlf. 75853792 / 28102754

Søndag 7., 14., 21., 28.
Riffelskydning i Vingsted
Kl.10.00 til 12.00
Mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.

Torsdag 18.
Flugtskydning i Grejs
Kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning
Kom og prøv at skyde snepper fra vores nye
sneppe maskine.

Mandag 29.
Skydning for Ny jægere i Grejs
kl. 18.00-21.00
Alle ny jægere og kommende jægere er
velkommen.

M A J

Torsdag 2., 30.
Flugtskydning i Grejs
Kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning.
Kom og prøv at skyde snepper fra vores nye
sneppe maskine

Søndag 5., 12.
Riffelskydning i Vingsted
Kl.10.00 til 12.00
Mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.



Mandag 22.
Piger / kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse
Kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og
skydning for 125,00 kr.
Alle interesserede kvinder er velkomne.

J U N I

lørdag 1.
Feltskydning med riffel,
Borrislejren
Borriskrogvej 4
Borris
6900 Skjern
Tilmeldinger til Michael Mikkelsen
Tlf. 75712754 / 51786607
eller Rasmus Palmelund tlf. 75853792
palmelund@privat.dk

2. - 9.
Byfest i Grejs
Jagtforeningen står for opmudring af branddam,
severing af pølser ved gudtjenste og skydning i
skydetelt, sømslagning og for de små,
vil der være børnejagtsti.

Torsdag 13, 27.
Flugtskydning i Grejs
Kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning
Kom og prøv at skyde snepper fra vores nye
sneppe maskine

Torsdag 20.
Flugtskydning i Vindelev
Kl. 18.00-21.00
Vi skyder mod Vindelev, alle er velkommen

Mandag 17.
Piger / kvinder
kom og prøv at skyde med haglbøsse
Kl.18.00 til 21.00.
Helaftens arrangement med forplejning og
skydning for 125,00 kr.
Alle interesserede kvinder er velkomne.

A U G U S T

Lørdag 10.
Hjortebane i Ørre
Kl. 13.00 til 16.00.
Der skydes på elg
Tilmeldinger til Paw Sørensen, mobil. 20633291
harresoeholm@gmail.com

Torsdag 22., 29.
Flugtskydning i Grejs
Kl. 18-21.00
Den første time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til
skydning

Torsdag 29.
Pokalskydning
Kl. 18.00
Pokaler i hovedskydning, lukket bagduer og
åbne bagduer.

Søndag 25
Riffelskydning i Vingsted
Kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m.
bane alle dage.

Søndag 1., 8.
Riffelskydning i Vingsted
Kl.10.00 til 12.00
Mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane
alle dage.

Søndag 8.
Pokalskydning i Vingsted
Kl.10.00 til 12.00

Onsdag 25.
Generalforsamling
Kl. 19.00 i Fælleshuset efter vedtægterne.

S E P T E M B E R

Mandag 4.
Jagttegnskursus
Fælleshuset, Sønder Bygade 9, Grejs.
Kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99. c-juhl@hotmail.com
eller Rasmus Palmelund tlf. 28102754.
palmelund@privat.dk

Onsdag 6.
Kursus i Jagthornsblæsning.
Kl. 19.00 i Fælleshuset
Kurset kører i november til februar.
Der er ingen krav om at man skal kunne noder,
bare man har lyst til at spille på jagthorn
Tilmelding Rasmus Palmelund tlf. 28102754.
palmelund@privat.dk

N O V E M B E R

Søndag 5.
Riffelskydning i Vingsted 2014
Kl.10.00 til 12.00
Nytårsskydning med mange præmier.

J A N U A R 2014
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Jagttegnskursus
Grejs-Holtum Jagtforening arrangerer igen i år jagttegnskursus i Fælleshuset,

Sønder Bygade 9, Grejs.

Vil du gerne være jæger
– så starter det med et kursus

Vi udbyder i vinterhalvåret jagttegnskursus.

På kurset gennemgås i teori og praksis det pensum, som prøves ved den obligatoriske

jagtprøve. I kurset indgår ligeledes det obligatoriske våbenkursus.

I undervisningen vil der være indlagt ture ud i terrænet, hvor man vil få indblik i

praktisk jagt samt hunde arbejde.

Der vil ligeledes være ture til våbenmekaniker (Bøssemager)

Undervisningen foregår i
Grejs–Holtum Jagtforenings lokaler på

Sønder Bygade 9 i Grejs

Kurset indeholder undervisning obligatorisk skydebane inkl. patroner mm. Samt et

medlemskab af Grejs – Holtum Jagtforening for året 2013 og dermed også 11 numre

af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad “Jæger”.

Ydeligere oplysninger og tilmelding kontakt

Christian Juhl på

20 293 399 / 75 851 306

Hver mandag kl. 19.00

Vel mødt

Jagttegnslærer

Christian Juhl

Ørumskovvej 8

7100 Vejle

Tlf.20293399/

75851306

21
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Ungdomsklubben, Lokalhistorisk Forening og Grejs-Holtum Jagtforening
har haft indvielse af vore nye lokaler.

Reception i fælleshuset
lørdag 10. november

Vi startede i foråret med at renovere den
forreste bygning af den gamle børnehave i
Grejs. Aage Blom og Anders Midtiby  skiftede
vinduer i personalerummet.
Murene blev så pudset op.
Derefter blev udhænget repareret, malet og
ordnet.

De enkelte lokaler har de enkelte foreninger
selv malet og ordnet.
Der er kommet vinyl på gulvet i køkkenet.
Og til sidst har vi fået et nyt fyr ind, så vi på
længere sigt forhåbentligt kan spare penge på
gassen.
Uden for  bygningerne er  der  sket  s tore
forandringer, der er ryddet træer, ordnet bede
og kommet flis på bedene ude ved fortovet.
På receptionsdagen var der mellem 80 og 100
gæster, som kom og så vores lokaler.
Jagtforeningen serverede krondyr og flutes,
til stor begejstring for alle.
Rasmus
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Fredag den 1. februar 2013,

kl. 17.45 i Grejs Borgergård
Vi har i år været så heldige at få en aftale med

Klaus E. Prüfer
Klaus  fortæller om øl fra den store verden, krydret

med sjove og saftige historier.
Vi starter med en god middag (Stegt flæsk og persillesovs),
hvortil der er mulighed for at købe interessante specialøl.

Der vil i år være irsk folkemusik fra lokale Grejsboere Tove og Lars
Herefter vil Klaus underholde og fortælle om en række forskellige øl,

som vi naturligvis skal smage.
Vi fortsætter aftenen med fællessang, amerikansk lotteri og måske flere

historier, indtil natmaden bliver serveret.

Hele arrangementet kanHele arrangementet kanHele arrangementet kanHele arrangementet kanHele arrangementet kan
fås for krfås for krfås for krfås for krfås for kr. 295,-. 295,-. 295,-. 295,-. 295,-

Bindende tilmelding og betaling senest 13. marts til:

Rasmus Palmelund, tlf. 28 10 27 54

e-mail: palmelund@privat.dk

Carsten Engmark, tlf. 75 85 35 75

e-mail: carsten@tuknet.dk

 Arrangører:

Grejs-Holtum Jagtforening - Grejs Idrætsforening

Ølsmagning i Grejs
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Danske piger og
polske bukke

Vi nåede l ige  premieren på  den danske
bukkejagt ( uden held) den 16. maj inden vi
kl. 5 torsdag morgen den 17. maj kørte fra
Grejs mod Polzyn Zdroy.

Humøret var højt og forventningerne endnu
større. Bilen var tætpakket med udstyr til,
hvad der skulle blive en oplevelse for livet.

Torsdag d.17. maj 2012 skulle det endelig være.
Vi skulle på bukkejagt i Polen.

 Vi skulle fem mand af sted, min svigermor Mona (50),
hendes far Ivan (73), min mand Kasper (33), hans søn Oliver (11)

og undertegnede (Lonnie 35).
 Fire generationer

der i mange år havde drømt om at tage på jagttur sammen.
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Da klokken blev 14, ankom vi til den lille by,
hvor  v i  sku l le  mødes  med vores  to lk
Magdalena.
Her blev vi ledt til vores indkvarteringssted,
hos jacek og Monika, et dejligt gæstfrit par,
der havde indrettet underetagen af deres hjem
som pensionat.  Her havde de fortrinsvis
jægere boende. Jacek var samtidig skytte/
skovfoged, og det skulle vise sig, at Mona
ville få ham som stalker.
Vi fik pakket ud og blev installeret, og så var
der mad. Monica lavede god og lækker polsk
husmandskost, der var hver dag suppe til
forret, hovedretterne var med vildsvin og
krondyr. Det var helt utroligt, som vi blev
vartet op.
Vores værtinde og tolken gjorde store øjne,
da de hørte, at Oliver havde planer om at ville

med på alle de planlagte jagter. Og de tilbød
at passe ham, hvis han ikke vil le kunne
komme op, når vi skulle ud på de tidlige
morgenjagter. Jo, de var virkelig til for os i
den uge.

Første jagt
Sidst på eftermiddagen begyndte nerverne at
tage til. Vi begyndte at gøre os klar til første
jagt, men først skulle vi hilse på vores stalkere
og disse skulle fordeles mellem os. Jeg gjorde
mig mange tanker om, hvem jeg mon skulle
være sammen med de næste dage i Polen, og
kunne vi overhovedet kommunikere? Jeg har
kun haft mit jagttegn i et år, så mine erfaringer
på bukkejagtområdet var selvsagt minimale.
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Jeg blev tildelt en lille ældre mand og hans
entusiasme omkring at  give mig en god
jagtoplevelse var uovertruffen.
Kl. 19.00 var vi i det dejligste solskin på vej
på vores første jagt i Polen.
Vi var alle spændte på, om Mona ville skyde
noget ,  hun  havde  neml ig  ikke  haf t  den
fornøjelse at nedlægge et dyr endnu.

Seksender
Et kvarters tid tog det at køre ud til såten, hvor
jagten skulle foregå. Vi nåede kun lige at stå
ud af bilen før de første dyr viste sig et par
hundrede meter længere henne. Heldigvis
havde vi vinden på vores side, og vi kunne
liste hen til et skydetårn, så vi kunne få det
store overblik. Det viste sig, at det var 2
bukke, der gik og essede. Jeg vil sige, at det
på det tidspunkt var svært at holde nerverne i
ro, her havde man gået og været nervøs for,
om man overhovedet ville komme til at se
nogle dyr, og ville man være så heldig oven i
købet at skyde et? Og så gik der ved Gud 2
lige foran næsen på en.  Det ene dyr var en
ulige seksender, og jeg var klar på, at nu skulle
jeg skyde, men det var min stalker ikke enig
med mig i, han syntes, den var for lille. Jeg
blev lidt irriteret, for jeg ville jo da til enhver
tid være lykkelig over en ulige seksender. Men
det vidste sig, at der var en mening med hans
tålmodighed. For der gik ikke andet end 30
sekunder, før der viste sig 2 bukke mere. Det
var helt vildt, og hurtigt så vi, at den ene var
en stor og flot seksender, nu skulle vi bare
have ro på dyrene, for de var i fuld vigør.
Pludselig bevæger den udvalgte buk sig mod
skovkanten og dermed uden for rækkevidde.
Men et hurtigt pift får ham til at stoppe op og
dermed hans endeligt. Han forendte 50 meter
fra, hvor han blev skudt, og han var stendød,
da vi nåede derhen.

Naturoplevelser
Da vi alle sidst på aftenen vendte tilbage til
huset, var humøret højt, og vi havde alle haft
en  super  for rygende  førs te  a f ten  med

fantastiske naturoplevelser, der bl.a. bød på
vildsvin, storke, rådyr, kronvildt og traner. Det
blev ikke denne aften, at Mona skød et dyr,
men der var jo heldigvis mange jagter endnu.

Morgenjagten
Vel tilbage fra jagt blev vi serviceret med godt
brød og pålæg, og så var det tid til et par
timers søvn inden morgenjagten.
Kl. 3.30 ringede vækkeuret, og vi skulle af
sted på jagt igen.
Endelig oprandt dagen, hvor Mona fik en buk
på kornet, en stor flot seksender. Og hun fik
blodplet i panden så ingen var i tvivl om, at
hun nu havde fået skudt og dræbt sin første
buk.
Jeg selv skulle frem til 2. morgen inden jeg
igen fik et dyr for. Og faktisk skød jeg 2 dyr
denne morgen.

Tolk uden jægererfaring
Vores tolk havde aldrig været tolk for en flok
jægere før, og hun havde ingen erfaring med
jagt, overhovedet. Men hun var helt imponeret
over vores hobby og ville rigtigt gerne med
en af os på jagt. Jeg var med det samme klar
på, at have hende med, så kunne jeg nemlig
også få en chance for at kommunikere med
min stalker, han kunne intet tysk eller engelsk,
så vi var lidt på herrens mark. Men man når
selvfølgelig også langt med tegnsprog.
Vi endte i et skydetårn i en lysning, og inden
for en halv time kom der en fin seksender til
syne. Den gik ned på stedet, og så var tolken
imponeret. Det var en rigtig god oplevelse.
Den sidste morgen skød jeg også en buk. Hvad
værre var, at den var væk, da vi gik mod
stedet, hvor den havde stået, da jeg skød. Og
den var helt væk. Der var masser af schweiss,
men hele tiden mistede vi sporet. Jeg kunne
mærke på min stalker, at hans tålmodighed nu
var ved at rinde ud, og at han gerne ville
tilbage til huset. Jeg blev heldigvis ved at lede
og insistere på, at vi lige ledte lidt mere. For
jeg vidste jo, at den var ramt, og jeg var heller
ikke i tvivl om, at den var godt ramt. Og min
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insisteren gav pote, pludselig lå den foran
mig, trillet ned af en skrænt, begravet under
blade og kviste, blot 30 meter fra skudstedet.
Pyha, nu kunne turen godt gå til Danmark.

Fire dage i det polske
Dagene i Polen fløj af sted, og vi nød alle
hvert sekund. Man lever i en lille boble, hvor
det kun handler om at sove, spise og gå på
jagt. Vi tog os dog også tid til at gå en tur ned
i byen og få en is og shoppe lidt.
Søndag middag oprandt alt for hurtigt, og vi
kunne gøre status over 4 dage i det polske;
Kasper (og Oliver) nedlagde 2 seksendere.
Ivan skød 3 flotte seksendere.
Mona nåede op på 4 bukke, alle seksendere,
hvoraf den ene en præmiebuk.
Jeg selv fik 5 seksendere.
Vi endte med kun at skyde seksendere. Vores
stalkere ville ikke have, at vi skød nogle små
bukke, på trods af at vi var på fast pris. De

kunne jo i teorien bare have spist os af med
små spids- eller gaffelbukke.
Den sidste dag til afslutningsceremonien, ja
de lavede en hel ceremoni ud af at få trofæerne
vejet og sagt godt farvel til os, blev de nødt
til at indrømme, at de havde været noget
skeptiske, da de havde hørt, at der i dette
jagtselskab ville være 2 kvinder. De regnede
ikke kvindelige jægere for noget, men deres
fordomme blev gjort  t i l  skamme, og det
indrømmede de.
Vi havde en forrygende tur og trods træthed,
var humøret i bilen på vej hjem stadigt højt.
Bagage var der blevet mere af, da vi jo nu
havde 14 opsatser, der også skulle fragtes
hjem.
Vi havde en fantastisk tur og kan kun anbefale
andre at prøve bukkejagt i Polen.

Lonnie Hirtz Nielsen
Ølgod



Der er årsmøde i JKF i Vejle i Vingsted den

29. januar kl. 19.00
Alle er velkommen. Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage i mødet, der er også mulighed for

at komme med kommentarer til de kommende jagttider.

Til ny jægere
er der frivillig jagtprøve på Randbøl skydebane den 23. marts.

Tilmelding til Leif Jensen 20225986

JKF Vejle laver riffelskydning
i Vingsted den 21. april fra kl. 12.00 til 15.00

Kommune flugtskydning
i Vingsted den søndag den 5. maj kl. 9.00

Kommune mesterskaber med hunde
17. juni kl. 18.00

i Give på Højgårdvej 6 og 7

Instruktørdag for hunde
søndag den 24.03 i Givskud

Flugtskydnings bane kl. 9.00
Tilmelding til Allan Tomsen 40141802

Jægernes Kommunale
Fællesråd i Vejle kommune

28
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G R E J S - H O L T U M   J A G T F O R E N I N G

Feltskydning med riffel
Lørdag den 1. juni

Grejs-Holtum Jagtforening indbyder herved til feltskydning i Borris.

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. 40 skud pr. deltager.

Der kan deltage 3 personer pr. hold.

Pris pr. deltager er 175 kr.

Efter skydning er der mulighed for at skyde på hjortebane.

Sted: Ved Borris lejren

Borrislejren, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern

Der må kun benyttes jagtrifler.

Der skal forevises jagttegn, riffeltegn og

medlemskort fra Danmarks Jægerforbund

Ring eller mail og tilmeld jer.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 31. maj

Starttidspunkt vil blive sendt til jer.

Med jæger hilsen Grejs-Holtum Jagtforening.

Tilmeldinger til
Michael Mikkelsen

Tlf. 75712754 / 51786607
eller

Rasmus Palmelund
75853792

  palmelund@privat.dk
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Grejs Byfest
Grejs Byfest løber sædvanen tro af stablen i uge 23

Jagtforeningen deltager som en del af planlægningsudvalget, og får dermed del af
overskuddet. Det gav 7.500 kr. pr. forening – og dermed 7.500 kr. til jer.

Et fast punkt for jægerne er oprensningen af branddammen.
Det er godt for dammen, og en rigtig hyggelig aften for os. Mange lokale kommer forbi og

giver en kommentar med på vejen.

Sidste år gav en af naboerne en øl – for det var nu dejligt, at nogen gad gøre arbejdet!

Jagtforeningen står for salg af pølser ved søndagens konditur og friluftsgudstjeneste.

De har en skydebod i weekenden på festpladsen –

Og så er der jo selvfølgelig put-and-take i branddammen, torsdag.

Næste års byfestprogram er i støbeskeen.
 Og man kan følge programmet på

www.grejs-byfest.dk

På byfestudvalgets vegne
Anne Palmelund

Harris Høg

Afrikansk plettet ugle

Falk
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Alt i murer og kloakarbejde udføres
 Jord- og støbearbejde
 Murer- og flisearbejde
 Belægningsfliser
 Reg. ISOKERN-montør
 Kloakering, siveanlæg og

   arbejde med rendegraver

TILBUD PÅ TOTALENTREPRISE

Murerfirma

Niels Peter Sørensen ApS
Murermester samt aut. kloakmester

Givskud  -  7323 Give  -  Tlf. 7573 0120 - 4073 8420
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Arne Buch.dk a/s

Kontakt Arne Buch for
yderligere oplysninger og jeg
vil grave et helt specielt tilbud
frem til netop dig.

- Entreprenør
- Udlejning med fører,

5 tons bæltegravemaskine
- Kloakarbejde
- Belægning: terrasse,

indkørsel
m.m.

Rugbakken 2  7100 Vejle
Tlf. 40 87 50 12

www.arnebuch.dk

Tur til
Korsholm skydearena

fra kl. 19 - 22.00
Vi tager en tur til Skjern

tirsdag den 22. januar
og skyder på den indendørs skydearena.

Tag rigelig med patroner med, der skal bruges mange.

Vi mødes ved Grejs Brugs kl. 17.45

Tilmeldinger til Paw Sørensen
 mobil. 20633291 - harresoeholm@gmail.com
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Tur til Korsholm
Tag med og se rædselskabinettet og butikken ved Korsholm.

Kom og se løbssprængninger og defekte skydevåben.
Hør historierne om, hvordan det er sket.

Derefter er der rundvisning i butikken og hjælp til indkøb af våben og diverse.

Lørdag den 9. marts kl. 10.00
Fra Grejs Brugs kl. 8.45

Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil 20 29 33 99

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. 100,- til 150,- pr. deltager.



VVS Installatør Jens Palmelund

Søkærvej 8 - 8722 Hedensted
Tlf.: 75 89 07 30 - Mobil: 40 58 06 12

Vi udfører alle former for specialopgaver
Der er ikke en serviceopgave der er for stor eller for lille for

Hedensted VVS Service A/S!
Herunder kan ses et udsnit af vores specialer:

Vand - Varme - Sanitet - Fjernvarme - Solvarme - Naturgas -
Stokeranlæg - Varmepumper - Rørskader

Firmaprofil
Hedensted VVS Service A/S

er et VVS firma med 15 medarbejdere der yder høj service og leverer
ærligt håndværk efter gamle håndværksmæssige traditioner,

kombineret med moderne materialer og teknik.
Vi udfører alle former for serviceopgaver indenfor VVS faget.

Vort speciale er naturgasservice, reparation,
installation samt rørskader.

Historie og mission
Hedensted VVS Service A/S blev startet i 2000.

God service og højt kvalitetsniveau har været nøgleordene siden
firmaets start, så De kan trygt overlade Deres næste opgave til os.

Ring venligst for en uforpligtende snak,
om netop dit ønske eller problem.

TEKNIQ
iNSTALLATØRERNES

ORGANISATION


