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Formanden har ordet
Vi starter igen i år med mange aktiviteter, det er et bred palet.

Sidste år kunne vi se en lille stigning til vores flugtskydning, der kom lidt flere til

skydningerne.

Ved pigeskydningerne har der været en lille tilbagegang af deltagere.

Vi vil i 2019 gå tilbage til aftensskydning om tirsdagen.

Vi havde en del virksomhedsskydning i 2018. Det gik utrolig godt, vi har allerede fået

forespørgsler om skydninger i år.

Vores riffelskydning går stille og roligt, det er den faste skare, der kommer og skyder.

Vores tiltag med at lave en riffel skydning og flugtskydning til jagttegnselever var ingen

succes, der kom kun en jagttegnskursist, så det stopper vi med.

Vores terræn skydning gik utrolig godt, på trods af skiftende vejr syntes alle, at det var en

god dag.

Der blev uddelt 1 guld, 3 sølv og 9 bronzemedaljer. Tillykke til de, der vandt.

Vi håber, at alle vil bakke op om vores skydninger i 2019.

Til naturens dag på Brandbjerg Højskole var der en utrolig god opbakning. Der var

omkring 800 deltagere til arrangementet. Det var en rigtig fin dag, hvor der også blev budt

på falkonerer fra Samsø, spejder aktiviteter, bueskydning, presning af æbler til most, samt

mange andre ting der kunne ses, høres, købes og smages.

Vores bidrag var vildt frikadeller, vinsmagning, børnejagtsti, skydning og jagthornspil.

På vores hjemmeside er der vildtopskrifter, som må benyttes.

Sidste år købte vi to kameraer til mårhunderegulering, de har nu været i brug i 5 måneder

med gode resultater.

Medlemmer af jagtforeningen kan låne kameraerne, de skal henvende sig til Paw, som står

for alt med mårhunde.

Desværre ved vi ikke, om vi kan blive ved med at have vores klublokale. Byrådet har

bestemt, at vores tilskud til Fælleshuset skal gå til kulturhuset i Grejs. Vi arbejder med at

overbevise kommunen om, at det er en god ide at bevare Fælleshuset til ungdomsklub og

Jagtforenings lokale.

Angående krondyrjagten 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.

Så er debatten om dådyr blusset op 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 krondyr.

Jeg vil gerne byde Kim, Kasper og Gregers velkommen i GHJ’s bestyrelse, det bliver

spændende med nye ideer til foreningen.

Vi vil i den kommende sæson bruge Facebook 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
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Min rejse startede allerede tilbage i en
praktikperiode i folkeskolen, hvor jeg var
så  he ld ig  at  komme ud i  Øst jysk
Våbenhandel i Hedensted og hjælpe i en
uges tid. På daværende tidspunkt havde
Jelling Jagrejser lejet et lokale oven på
butikken, hvilket jeg besøgte regelmæssigt
gennem min praktikuge. Jeg endte også
med at tage en brochure om deres jagtture
til Sydafrika med hjem, som jeg stadig har
udklip fra hængende på min opslagstavle
den dag i dag. Siden da har drømmen om
de åbne vidder og fantastiske dyr altid
luret. Så knap fem år efter min praktikuge,
sad jeg til min fætters søns barnedåb og
snakkede med nogle familiemedlemmer
om, hvad jeg ville få mit sabbatår til at gå
med. Her faldt tankerne igen på turen til
Afrika, og jeg besluttede mig den dag for,
at nu skulle der ske noget. Få dage efter
sad jeg så sammen med Kasper fra Jelling
Jagtrejser og planlagde min safari. Kasper
spurgte “Hvornår vil så du afsted?”, hvortil
jeg uden yderligere tænkning svarede
“Hurtigst muligt”. Datoen for afrejsen mod
Sabudawn Safaries i Sydafrika faldt så på
mandag den 21. januar 2019. Jeg fik også
lavet en lille liste over de arter jeg ville gå
efter dernede. Listen var som følgende:
springbuk, kudu, impala, blesbuk, stenbuk,
duiker, vortesvin og blue wildebeest, hvis
chancen forekom.

Rejsen
Endelig blev det den 21. januar. Julen og
nytårets strabadser var overstået, men nye
prøvelser ventede på mig. Kufferten var
pakket  med a l t  de t  nye  tø j  og  de t
nødvendige jagtudstyr, og jeg følte mig,
ef te r  mange af tner  brugt  i  Vings ted
skydecenter, klar til afgang. Klokken slog
16:45 og min bror, hans kæreste og jeg

kørte mod Billund Lufthavn. Udover det
var min første safari, var det også min
første rejse helt alene. Jeg følte derfor en
god blanding af spænding over at skulle
afsted og nervøsitet for overhovedet at
komme frem til  min destination. Min
bagage var afleveret og jeg var, efter at
have købt en flaske linjeakvavit i taxfree,
kommet  t i l  min  ga te .  Nu begyndte
nervøsiteten at lægge sig, men jeg kunne
ikke blive mere spændt. Flyveturen gik
førs t  t i l  I s tanbul  og  deref te r  t i l
Johannesburg. Flyveturene var lange og
mel lemlandingen l id t  kortere  end
forventet, men efter at have set en af mine
yndlingsfilm ’Fury’ tre-fire gange og lidt
andet godt fra Netflix, var vi landet i
Johannesburg. Her startede problemerne
så. Min kuffert kom ikke kørende rundt på
bagagebåndet .  Den var  b levet  væk.
Personalet ved Turkish Airlines Baggage
Service Management sagde, at den ikke var
kommet til Sydafrika, og at den ikke kunne
spores. Jeg var ved at gå i panik. Stort set
alle mine penge, mit tøj og alt mit udstyr
var i  den kuffer t .  For så a t  lægge et
kirsebær på toppen af den dårlige oplevelse
med min kuffer t ,  var  Lucas ,  som er
indehaver af Sabudawn, ikke kommet til
lufthavnen for at hente mig. Jeg fik ringet
til Jelling Jagtrejser, som netop havde
været i kontakt med Lucas. Hans bil var
brudt sammen på vej fra Botswana. Dog
fik han arrangeret med en af hans PH’er
(professionel jæger) Ivan, at han skulle
tage over. Efter lidt ventetid kom Ivan så,
og min rejse var reddet. Ivan kørte mig
først til hans hus, hvor hans bedstemor
havde lavet toast til os, og derefter til en
jagtbutik. Jeg fik her købt et par shorts, to
T-shirts og to par underbukser. Ivan havde
foræret mig en af hans kærestes kasketter,

Min første safari
En drøm bliver til virkelighed
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så jeg ikke behøvede at købe sådan en. Det
var kæresten ikke så tilfreds med, men hun
lod mig beholde den alligevel. Vi startede
derefter på vores fire timer lange køretur
mod det nordlige Sydafrika. Undervejs
ringede Lucas til Ivan og sagde, at nogle
bavianer havde ødelagt taget på de huse,
vi skulle sove i. Derfor blev vi rykket til
en anden lejr, som lå lidt længere væk.
Endelig klokken lidt i 10 tirsdag aften,
ankom vi til lejren.

De første jagtdage
Natten til onsdag, som var den første
jagtdag, blev det ikke til megen søvn. Jeg
var hjemmefra kommet til at se lidt for
mange jagtfilm om jagt i Afrika, så jeg
kunne ikke vente til at komme ud og prøve
det selv. Programmet for første jagtdag
stod på at  stå op klokken fem, spise
morgenmad og kører til den lejr, som vi
rigtigt skulle sove ved. Her skulle vi først
skyde Ivans rifler ind, da jeg lånte hans i
stedet for at tage min egen med, hvorefter
vi skulle ud på den omkringliggende jord
og kigge ef ter  en  impala  og e t  b lue
wildebeest. Ikke fem minutter efter vi var
kørt ind på ejendommen, så vi det første
dyr. Det var en meget stor gammel kudu,
som stod frygtløst inde mellem nogle
buske og kiggede direkte på os. Det er
svært at forklare størrelsen på en kudu til
folk, som ikke før har set en, men Ivan
beskrev den på en måde, som var let nok
at forstå: “It’s a bloody massive kudu,
mate!”. Det kunne være fedt skyde så stor
en kudu som det allerførste stykke vildt i
Sydafr ika ,  men jeg  s tod  ved  mine
principper. Jeg vil aldrig skyde på et
stykke vildt med en riffel, som jeg ikke har
set ramme, hvor man sigter, med mine egne
øjne. Vi kørte derfor videre, da kuduen gik
sin vej. Vi kørte ind til lejren, hvor vi skød
riflerne ind. Sortimentet af kalibre var på
.22lr, 7x57mm og en .375H&H. Efter
indskydningen kørte vi ud på jagt. Bilen,
som vi kørte rundt i, var en Toyota Hilux

udstyret med to sæder og gelænder på
ladet. Sædernes højde over jorden gjorde,
at man havde et godt udsyn over den lavere
bevoksning. Dog havde det regnet meget
ugerne op til min tur, så alle buske og træer
var vokset en del i både højde og tæthed.
Resten af dagen gik med at se en masse
forskelligt vildt, men ikke få skudchance
til gode trofæer. Vi blev også nødt til at
holde en to timers pause omkring middag,
da vi ellers ville være helt tørret ud af de
37° C og direkte sol. Vi så også her nogle
store kuduer, som vi forsøgte at pürsche
efter. Her opdagede jeg også, hvorfor man
kalder kuduerne for ’the grey ghosts of
Africa’, da de kan forsvinde ud i den blå
luft. Under vores pürsch stoppede Ivan og
vores tracker pludseligt og stirrede på en
lille busk foran os. Inde i den lille busk,
som ikke var meget større end tre gange
to meter, stod tre store kuduer. Jeg har
aldrig i mit liv set, så store dyr gemme sig
på så lidt plads. Kuduerne opdagede os,
og løb afsted i fuld fart. I opsummering
var første jagtdag en oplevelsesrig dag,
men det blev desværre ikke ti l  nogle
trofæer. Dagen afsluttedes med hygge
tilbage i vores camp og en god aftensmad
lavet på det lokale vildt.
Anden jagtdag var noget forskellig fra den
første. Vi kørte ud til en anden ejendom
for at se efter en springbuk. Allerede om

Allerede om formiddagen kunne jeg gå på knæ og posere
bag mit første nedlagte stykke sydafrikanske vildt. En
meget flot springbuk med fine store horn.
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formiddagen kunne jeg gå på knæ og
posere bag mit første nedlagte stykke
sydafr ikanske  v i ld t .  En  meget  f lo t
spr ingbuk med fine  s tore  horn .
Springbukken var også øverst på min liste
over dyr, jeg ville skyde. Det er ikke
verdens største dyr med de største horn,
men et dyr, jeg synes er utroligt smukt med
den fine  fa rvekombinat ion  og
længdestriber.
Vi fortsatte så vores færd denne gang efter
en  b lesbuk.  Ikke  mange t imer  e f te r
springbukken, sprang en fin lille stenbuk
ud fra en busk lige ved siden af bilen. Den
var ikke meget højere end græsset den stod
i. Jeg rejse mig op fra mit sæde og tog
sigte. Jeg stod i, hvad der føltes som et
minut, men nok var et par sekunder og
afventede ordet “shoot” fra Ivan. Dog
sagde han intet. Jeg spurgte derfor: “Can I
shoot him?”. Ivan var kun startet på at sige
“Yeah”, da jeg lod skuddet gå. Ligesom
springbukken, faldt stenbukken på stedet.
Vi fortsatte vores rejse efter blesbukken.
Omkring en time efter jeg havde skudt
stenbukken, så vi en lille gruppe kuduer
på fire dyr. Der var to ungdyr, som kun var
halvvejs gennem første snoning i hornene,
og to lidt ældre dyr. Ivan stak hovedet ud
ad vinduet, kiggede på mig og spurgte:

“Do you see him?”. Jeg tog riflen op og
satte lidt forstørrelse på kikkerten. Den ene
kudu havde en god størrelse med meget
flotte horn. Dens kendetegn var mudder på
det nederste af hornene, hvilket vi spottede
alle gangene, vi så den. Lige efter jeg
havde spottet kuduen, løb de væk og
gruppen deltes i to. Vi brugte i hvert fald
fire timer på at køre og gå rundt for at finde
kuduen med mudder på hornene, men vi
fandt kun den ene halvdel af gruppen, de
to ungdyr. Vi opgav derfor at finde den
store  kudu.  Jeg hev en Fanta  op f ra
kølekassen, lænede mig tilbage i sædet og
smækkede benene op på gelænderet. Jeg
var kun halvvejs gennem min Fanta, da jeg
pludseligt spotter den store kudu på cirka
60 meters afstand stående vinklet med
fronten mod os. Jeg fik hevet riflen frem,
og satte mig nogenlunde til rette med
venstre albue på højre ben, som støttedes
på gelænderet. “Can you take the shot?”
spurgte Ivan, og her begik jeg en fejl. Jeg
sagde “I think so” og skød. Med riffel skal
man aldrig tage skud, når man tror, man
kan. Kun når man ved, man kan. Udover
den mærkværdige skydestilling, var det
også mit første næsten frontale skud. Jeg
så at kuduen blev ramt, men den tegnede
ikke rigtigt til at have været blevet skudt.
Jeg havde selv en fornemmelse af, at
kuglen havde ramt lidt bag ved skulderen,
hvilket i den vinkel stadig ville have ramt
i lungerne. Vi gik til det sted, hvor kuduen
havde stået. Der var spor, men intet blod.
Vi kiggede rundt i en times tid og fandt
små dråber af blod, men ingen kudu.
Sporet slap op, og selv ikke vores tracker
kunne finde noget. Vi hentede et par af
Lucas  hunde ,  og  s lap  dem f r i  på
skudstedet. De løb begge i en helt anden
retning end sporet, og vi kunne ikke kalde
dem til os. Ivan gik efter dem og så, at de
var stoppet. Så råber Ivan noget, der ramte
mig som en mur af glæde: “We’ve got
kudu!!”. Jeg spænede over til ham gennem

Jeg stod i, hvad der føltes som et minut, men nok var et
par sekunder og afventede ordet “shoot” fra Ivan. Dog
sagde han intet. Jeg spurgte derfor: “Can I shoot
him?”. Ivan var kun startet på at sige “Yeah”, da jeg
lod skuddet gå. Ligesom springbukken, faldt stenbukken
på stedet.
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det  høje  græs  -  og  der  lå  den .  Det
majestætiske kæmpedyr med de snoede
horn. Det viste sig, at kuglen havde ramt
lige på skulderen, og var gået gennem
begge lunger. Dog var kuglen stoppet i
ribbenene på modsatte side, så der var intet
udgangshul ,  hv i lke t  fork larede  de t
minimale spor af blod. Kuduen var løbet
lidt over 100 meter væk for derefter at
vende om og lægge sig under et træ.
Følelsen af  at  finde kuduen kan kun
beskrives som følelsen af at skyde sin
første råbuk. Udover at jeg brugte meget
af tiden, mens vi kiggede efter kuduen, på
at gå med frygten for at have anskudt mit
første stykke vildt. Fordi der var gået nogle
timer siden skuddet, var dødsstivheden
allerede indtruffet i kuduen. Vi kunne
derfor ikke bøje bagbenene ind under den,
da vi kom til den lokale konservator og
skulle have taget billeder.

De sidste jagtdage
Tredje jagtdag gik igen med at kigge efter
impala og blue wildebeest, men uden held.
Vi  s toppede  der for  jag t  nogle  t imer
tidligere, så vi kunne tage op natjagt efter
en duiker. Hen på aftenen kørte vi godt en
time væk fra det lokale jagtområde til et
område, hvor vi havde fået lov til at jage
efter solnedgang. Vi var nået til området
lige inden solen skulle til at gå ned bag
bjergene i horisonten. Vi stoppede bilen i

et par minutter for at nyde den fantastiske
solnedgang. Idet vi startede bilen igen,
spottede Ivan en flok oryxer. Jeg havde,
som tidligere beskrevet, hjemmefra lavet
en liste over de arter jeg ville skyde. Oryx
var ikke en af dem. Den eneste grund til
fravalget var et for lille budget. Dog fik
jeg, efter et par minutters debat i tankerne,
overbevist mig selv om, at jeg nok kun fik
den her ene chance for at skyde en oryx.
Jeg valgte at skyde efter prisliste og ikke
forudbestemte dyr, da jeg gerne ville være
fleksibel og kunne tage chancerne, når de
opstod. Jagt handler trods alt om at være
det rette sted på det rette tidspunkt og med
en masse held i posen. Det var selvfølgelig
sidst på ynglesæsonen, da jeg var dernede,
så  mange  af  hundyrene  var  f rede t .
Heriblandt oryx-køerne. Vi brugte lang tid
på at skelne tyrene fra køerne, hvilket var
ret svært, da de gik mellem hinanden og
byttede plads hele tiden. Der var ikke en
stor tyr blandt oryxerne. Der var en kæmpe
tyr. En tyr, som Ivan var overbevist om,
var en del større end gennemsnittet. Jeg
lagde riflen til rette, og lige idet solen
forsvandt bag bjergene, faldt oryxen. Ivan
havde ret. Det var en meget stor tyr. Den
er blevet målt til at have en hornlængde
på 41 tommer, cirka 104 centimeter, og
derfor et godt stykke over gennemsnittet.

Så råber Ivan noget, der ramte mig som en mur af
glæde: “We’ve got kudu!!”. Jeg spænede over til ham
gennem det høje græs - og der lå den. Det majestætiske
kæmpedyr med de snoede horn.

Jeg lagde riflen til rette, og lige idet solen forsvandt
bag bjergene, faldt oryxen. Ivan havde ret. Det var en
meget stor tyr.  Den er blevet målt  t i l  at  have en
hornlængde på 41 tommer, cirka 104 centimeter, og
derfor et godt stykke over gennemsnittet.
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Vortesvinet  blev s t reget  af  l is ten og
erstattet med oryxen.
Om natten fandt vi ingen duiker, men faldt
over en sjakal, som blev skudt i fuld spurt
og faldt på stedet.
Fjerde jagtdag, som også blev min sidste
jagtdag, var det dårligt vejr fra morgen-
stunden. Vi var ude og kigge efter blesbuk,

blue wildebeest og impala. Ind til middag,
regnede det stille og roligt. Ikke lårfede
stråler, men heller ikke ligefrem støvregn.
Kun lige nok til at være irriterende og
skylle solcremen af.  Vi fandt en flok
blesbukke, og prøvede i timevis at pürsche

Jeg  fand t  min  indre  f insky t t e  f rem og  ned lagde
blesbukken.

Derefter kørte vi igen efter impalaerne. Vi spottede en
flok hun- og ungdyr på omkring 100 individer. Der var
ingen store bukke blandt dem. Dog så vi, efter at være
kørte fra impalaflokken, en lille gruppe på tre store
bukke. Jeg fik en skudchance til en af dem og tog den.

Flegmade 9 C • 7100 Vejle
7583 1703 - Fax 7572 7302
tommy@autoexperten-vejle.dk

Centralforeningen

af Autoreparatører

i Danmarkv/ mekaniker Tommy R. Hansen

Vi servicerer og reparerer alle biler, uanset mærke
og årgang - også i garantiperioden på helt nye biler.

Vi sørger for altid at overholde aftalte betingelser
og leveringstider.

Vi passer godt
på din bil
Reparation af person-

og varevogne
Alt i reparationer og reservedele

Klargøring til syn
Auto-elektronik - Aircon

Speciale: Diesel
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hen til dem, men uden succes. Vi kørte til
et andet sted, hvor ejeren af jorden havde
spottet nogle enorme blue wildebeest. Vi
så to absolut enorme tyre flere gange, men
fik ingen skudchance. Vi kørte derfor
tilbage mod blesbukkene og så en stor buk
stå et godt stykke væk. Jeg fandt min indre
finskytte frem og nedlagde blesbukken.
Igen en meget gammel buk, med en stor
størrelse.
Derefter kørte vi igen efter impalaerne. Vi
spot tede  en  f lok  hun-  og  ungdyr  på
omkring 100 individer. Der var ingen store
bukke blandt dem. Dog så vi, efter at være
kørte fra impalaflokken, en lille gruppe på
tre store bukke. Jeg fik en skudchance til
en af dem og tog den.
Efter vi havde lagt impalaen på ladet af
bilen, kørte vi igen mod de store blue
wilderbeest. Ejeren af  jorden, som var
taget med os ud for at finde de to blue
wilderbeest, spurgte så: “Do you still want
to shoot a wilderbeest?” hvortil jeg svarede
ja. Ejeren sagde så: “We’ll just find one
on our way home then” og smilede. I
samme sekund hørte vi et dyr pruste. Der
stod en flok blue wilderbeest lige på den
anden side af nogle buske. Vi trillede stille
og roligt frem og så, at der var en pæn tyr,
som stod isoleret fra resten af flokken. Det
var en perfekt skudchance. Skuddet lød,
og tyren løb. Ejeren sagde, at kuglen
måske sad lidt for langt tilbage, men jeg
var sikker på, at tyren var dødeligt ramt.
Den stod på lidt af en vinkel, som måske
havde  se t  anderledes  ud  f ra  e jerens
perspektiv. Vi fulgte sporene cirka 100
meter  og fandt  tyren .  En f lo t  b lue
wilderbeest, som nok har været lidt en
blanding af en et blue wilderbeest og en
et golden wilderbeest, hvilket kan ses på
de lidt anderledes farver og det gyldne
bånd hen over øjnene.
Da vi havde fundet tyren, gav jeg Ivan
r i f len  og  sagde:  “ Im done  now”.
Vortesvinet var vokset ti l  en oryx og

duikeren til et blue wildebeest, så som
forventet gik jeg lidt over budgettet. Derfor
blev fjerde jagtdag, min sidste rigtige
jagtdag.
Femte dag blev brugt på at hygge i lejeren,
hvilket jeg selv foreslog, da jeg ikke kunne
kapere flere nye indtryk og oplevelser. Jeg
har aldrig før i mit liv, været så udmattet,
som efter de fire jagtdage. Spændingen for
jagtturen var ovre, men nu kom længslen
efter at fortælle historierne til venner og
familie. I konklusionen var det en perfekt
tur. Ja starten var ikke den bedste, men
folkene dernede, naturen og vildtet vejede
i den grad op for det. De eneste to ting jeg
vil lave om til næste gang, og ja det er sten
sikkert, at der bliver en næste gang, er at
rejse senere på året og lægge flere af mine
ting i håndbagagen. Selvom en sommerjagt
lyder godt på papiret, så er omkring 37
grader ikke en behagelig temperatur at gå
på jagt i, og et UV-indeks på 12 er heller
ikke godt for folk som mig med naturlig
permanent vinter-kamuflage.

Kasper Udengaard Juliussen

En flot blue wilderbeest, som nok har været lidt en
blanding af et blue wilderbeest og et golden wildebeest,
hvilket kan ses på de lidt anderledes farver og det
gyldne bånd hen over øjnene.



Pokalskydning den 2. september 2018

Pokalskydning med riffel

Vingsted
den 2. september 2018

Hovedskydning
Nr. 1 Paw Sørensen midten
Nr. 2 Kasper Nielsen højre

Nr. 3 Bjørn Johansen venstre

Pokalskydningen
Nr. 1 Bjørn Johansen (midten)
Nr. 2 Hans Nørreskov (højre)

Nr. 3 Oliver Nielsen (venstre)

Lukkede bagduer
Nr. 1 Kasper Nielsen (venstre)
Nr. 2 Sofia Kraft (højre)

Åbne bagduer
Nr. 1 Hans Nørreskov (Højre)

Nr. 2 Bjørn Johansen (venstre)
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Vildtspisning
Fredag den 31. januar 2020

fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 180 kr.

Hovedretten består af en ret med vildt kød og tilbehør.
Desserten er en overraskelse. Kaffe/te med sødt.

Der var en utrolig god opbakning i år, så husk at melde jer til i god tid.

Vi melder tilbage, når vi ved, hvor vildtspisningen bliver afholdt

Bestil i god tid sidst var vi nødt til at lukke for tilmelding, 100 deltagere!

Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk

Eller www.grejsholtumjagtforening.dk

Saml krageben og skadeben og afleverer dem til vores
generalforsamling den 14.01.20. Jagtforeningen giver
en patron pr. to ben.

Kragepokal

Paw Sørensen blev vinder af Kragepokalen 2018,
3 år i træk. - Tillykke

13
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Lørdag den 17. august

Feltskydning med riffel

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. 50 skud pr. deltager.

Der kan deltage 3 personer pr. hold.
Pris pr. deltager er 200 kr.

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.

Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Med jæger hilsen Grejs-Holtum
Jagtforening.

Tilmeldinger til:
Michael Mikkelsen Tlf. 51786607 eller
Rasmus Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk



Piger/ kvinder
Kom og prøv at skyde med haglbøsse på Brandbjerg Højskole og i Vingsted

Onsdag den 24. april fra kl. 18.00 - 21.00, Brandbjerg Højskole

Onsdag den 8. maj fra kl. 18.00 - 21.00, Brandbjerg Højskole

Tirsdag den 21. maj fra kl. 18.00 - 21.00, Vingsted

Tirsdag den 4. juni fra kl. 18.00 - 21.00, Vingsted

Tirsdag den 18. juni fra kl. 18.00 - 21.00, Vingsted

Onsdag den 28. august fra kl. 18.00 - 21.00, Vingsted

Vi følger op på tiltag fra de sidste år. Kom og prøv at skyde med haglgevær, der vil være
instruktører til hjælp. Få mod til at skyde og måske lyst til at tage jagttegn.

Helaftens arrangement med forplejning og 1 skydning for kr. 175,-

TILMELDING TIL
Mette Koehne

41712502
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Bjarne Tang, Grejs Holtum Jagtforening
og Kenneth Pedersen, Østjysk

Våbenhandel, Hedensted.
Pokal til mårhund bekæmpelse skænket

af Østjysk Våbenhandel.
Den jæger der nedlægger fleste

mårhunde i 2019 får tildelt en
vandrepokal fra

Østjysk Våbenhandel.

Pokal til mårhund bekæmpelse



Årskalender for Grejs-Holtum Jagtforening 2019-20

Lær at lave pølser
Lørdag den 23. marts.
Vi laver et kursus med at lave vildtspegepølser, slagter Christian
Juhl vil lære os at lave spegepølser og pølser, og hvordan vi
tilbereder spegepølser.
Dagen afsluttes med test af pølser på grillen.
Der kan maks. være 10 personer på kurset, så det er først til
mølle-princippet. Prisen for kurset er med opskrifter og råvarer
500 kr.
Vi starter i Fælleshuset kl. 10.00 og her gennemgår vi
pølseopskrifter, og derefter tager vi ud til Ørumskovvej 8,
Lindved, 7100 Vejle fortsætter med at fremstille pølser.

Riffelskydning i Vingsted
Mandag den 25. fra kl.19.00 til 21.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m bane.

Kursus i transport af ammunition
Dette kursus henvender sig til jægere, der skal transportere
ammunition. Efter kurset vil man leve op til lovgivningen,
således at man må transportere krudt og fænghætter i henhold
til gældende regler, og patroner i ubegrænsede mængder.
Målgruppe: Hvad de færreste jægere er opmærksomme på er, at
reglerne for transport af farligt gods også gælder vores
ammunition. Som reglerne er i dag, må man kun som
privatperson transportere ammunition, der er pakket til
detailsalg og er beregnet til eget personligt brug. Det vil sige, at
det kræver et kursus, hvis man transporterer ammunition for
andre eller for f. eks foreningen, da man så er omfattet af
transportreglerne for erhverv.
Indhold: Kurset er nøje afstemt i henhold til gældende
lovgivning og indeholder bl.a. følgende emner:
• Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen
• Ansvar
• Identifikation af farligt gods
• Undtagelser og frimængder
• Transportdokumentation samt øvrig krævet dokumentation
• Emballering og sammenpakning
• Afmærkning og påskrifter
• Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m.
• Forholdsregler ved uheld og hændelser
• Sikring af farligt gods
• Specielt fokus på transport af ammunition
• Afsluttende prøve - udstedelse af uddannelsesbevis
Kurset koster 600,- kr. pr deltager med forplejning hele
dagen.
Kursuset er den 26. marts fra kl. 16-22. Sønderbygade 9,
Grejs, 7100 Vejle (Fælleshuset).
Efter bestået kursus uddeler underviseren kursusbevis.
Deltageren skal medbringe lommeregner.
Vi starter kl. 15.45 med kaffe og boller.

Frivillig jagttegnsprøve i Randbøl.
Lørdag. d. 30. marts. 2019. kl. 09.00 .
Alle er velkommen.
Tilmeldinger til Leif Jensen tlf. 20225986.

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 31. fra kl.10.00 til 12.00.
Der er mulighed for at skyde på 200 bane.

M A R T S

A P R I L

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 2. fra kl. 18.00-20.00

Minijagtsti for jagttegnsaspiranter
8. april. - mandag kl. 19.00
Alle Jagttegnsaspiranter er velkomne.
Der er lavet 5 poster, lasershot, elg skydning med laser, 3
teoretiske poster.
Minijagtsti koster 50 kr. pr. person.

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 9. 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 14. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200  m. bane.

M A J

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 23. fra kl. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse                
Onsdag den 24. april fra kl. 18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for 175,- kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole.
Tilmeldinger til Mette Kaehne 25719680
mettekaehne@gmail.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. 18.00-20.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

J U N I

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 5. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse                
Onsdag den 8. maj fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for 175,- kr.
Skydning foregår på Brandbjerg Højskole.
Tilmeldinger til Mette Kaehne 25719680
mettekaehne@gmail.com

Riffelskydning i Vingsted
Søndag den 12. fra kl.10.00 til 12.00
Der er mulighed for at skyde på 200 og 300 m. bane.

Flugtskydning i Vingsted.
Tirsdag den 14. 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 21. fra kl. 18.00-21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning.

Piger/kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse i Vingsted
Tirsdag den 4. fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for 175,00
kr.
Tilmeldinger til Mette Kaehne 25719680
mettekaehne@gmail.com

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 4.  fra kl.18.00 til 21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning

Piger/kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse i Vingsted
Tirsdag den 18.  fra kl.18.00 til 21.00
Helaftens arrangement med forplejning og skydning for 175,- kr.
Tilmeldinger til Mette Kaehne 25719680
mettekaehne@gmail.com

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 18.  fra kl.18.00 til 21.00
Den første time er der mulighed for, at jagttegnsaspiranter og
andre kan få hjælp til skydning



A U G U S T

Hjortebane i Ørre
Tirsdag den 6. august fra kl. 18.00 til 21.00.
Der skydes på elg
Tilmeldinger til Paw Sørensen
Mobil. 20633291 harresoeholm@gmail.com

Feltskydning med riffel, den 17. august 2019.
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 til tre 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.
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
den 15. august
Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Tilmeldinger til Michael Mikkelsen Tlf. 75712754 / 51786607
eller Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk

Riffelskydning i Vingsted
Mandag den 19. - fra kl.18.00 til 20.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 20. fra kl. 18.00-21.00.

Riffelskydning i Vingsted
Mandag den 26. fra kl.19.00 til 21.00
Der er mulighed for at skyde på 200 m. bane.
Pokalskydning.

Flugtskydning i Vingsted
Tirsdag den 27. fra kl. 18.00-21.00
Pokalskydning.

Piger / kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse                
Onsdag den 28. fra kl.18.00 til 21.00 på Vingsted flugtskydebane.
Pokalskydning.

S E P T E M B E R

O K T O B E R

Naturens Dag
Brandbjerg Højskole

Find vej ud i Brandbjergs forunderlige natur den 8/9 2019.
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
jagthorns signaler.
Vi laver flugtskydning for alle og børnejagtsti, og der vil være
smagsprøver på en ret med vildt.

N O V E M B E R

Kursus i Jagthornsblæsning.
Vi vil starte igen den onsdag den 2. oktober. Kurset kører i
oktober, november og januar og februar.
Det er ingen krav om, at man skal kunne noder, bare man har lyst
til at spille på jagthorn.
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754.
palmelund@privat.dk

Jagttegnskursus i Fælleshuset, Sønder Bygade 9, Grejs.
Første aften er mandag den 4. november kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil 20 29 33 99.
c-juhl@hotmail.com
eller Rasmus Palmelund 28102754. palmelund@privat.dk

Jagt gudstjeneste.
Jagt gudstjeneste i Hornstrup Kirke den 10. november kl. 10.30.
Jagtforeningen pynter op i kirken med efterårets farver og
udstoppede dyr.
Anne Mette Ramsgaard holder gudstjeneste.
Grejs-Holtum Jagtforenings blæsergruppe vil blæse i kirken.

Efter gudstjeneste vil der blive serveret mad af vildt og kaffe med
kage i sognelokalerne kl. 12.00.
70 kr. for mad og kaffe.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 28102754 eller
palmelund@privat.dk.

Tur til Korsholm skydearena.
Vi tager en tur til Skjern tirsdag den 19. november og skyder på
den indendørs skydearena
fra kl. 19.00 til 21.00.
Tag rigelig med patroner med, der skal bruges mange.
Tilmeldinger til Bjarne Tang mobil. 40 89 69 54

Flugtskydning i Vindelev
Torsdag den 20. 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 25.  fra kl.18.00 til 21.00
Vi skyder mod Vindelev

J A N U A R   2 0 2 0

F E B R U A R  2 0 2 0

Riffelskydning i Vingsted
Søndag d. 5. januar fra kl.10.00 til 12.00.
Nytårsskydning med mange præmier.

Jagttegnskursus
Starter igen den 6. januar.
Sønder Bygade 9, Grejs.
Hver mandag fra kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl,
mobil 20 29 33 99.
Eller Rasmus Palmelund 28102754.

Kursus i Jagthornsblæsning.
Vi begynder igen den 8. januar.
Kurset kører i januar, februar og marts.
Kl. 19.00 i Fælleshuset, Sønderbygade 9, Grejs.

Generalforsamling
Tirsdag den 14. januar. kl. 19.00 i Fælleshuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Indkommende forslag skal afleveret til formanden inde 14 dage
før generalforsamling.

Vildtspisning
Fredag den 31. januar fra kl. 18.30 - 23.00
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 180 kr.
Hovedretten består af en ret med vildt kød og tilbehør.
Der var en utrolig god opbakning i 2019, så husk at melde jer til i
god tid.
Desserten er en overraskelse. Kaffe/te med sødt.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/ 28102754



Lej sommerhus på Læsø

Lej sommerhus på Læsø www.palmelund-grejs.dk

Dejligt sommerhus med nye møbler fra 2013, beliggende på naturgrund ved Østerby Havn.

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, varmluftovn og induktion.

Hyggelig stue med bl.a. fladskærms-TV, Chromcast, DVD-afspiller, stereoanlæg med CD-

afspiller og internet.

I stuen er der spisebord til 8, 3- og 2-personers sofa samt 3 lænestole. Ny brændeovn.

Sovepladserne er fordelt på 2 værelser. Det ene værelse har en seng på 140x200 cm, det andet

har 2 køjer / 4 sengepladser (90x200) samt hems.

Soveværelse i anneks, med to boksmadrasser (90x200)

I anneks findes rum med ekstra køleskab, fryser, vaskemaskine og tørretumbler.

Pokalskydning den 2. september 2018

Pokalskydningen piger
Nr. 1 Caroline Brorsen (midten)

Nr. 2 Mette Kaehne (Venstre)
Nr. 3 Sofia Kraft (Højre)

Åbne bagduer
Nr. 1 Caroline Brorsen (Højre)
Nr. 2 Mette Kaehne (Venstre)
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Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 288 900 80

brteknik@teknik.dk

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.

Mindstrupvej 3 - 7300 Jelling - Tlf.: 75 87 30 16
Ove 20 45 40 28

Murer- & Entreprenørfirma
Aut. Kloakmester

OVE RASMUSSEN ApS
www.murermesterove.dk

Bjørn Johansen

Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792/ 28102754 eller palmelund@privat.dk
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Det hele startede med, at jeg skød min første
mårhund i maj 2018 på en bukkejagt hos min
nabo på Harresøholm.
Det var en tæve, og da de lever parvis, måtte
der jo være en han også.
Jeg kontaktede Mogens Lindbjerg, som er den
lokale mårhunde regulerings jæger i vores
område.
Og jeg fik kyndig vejledning i oprettelse af
en fodreplads, og lånte et mms kamera, så vi
kunne følge med i, hvad der skete.
Til fodring bruger vi ost, hunde piller og
slagte affald fra vildt. Mårhunden er altæden-
de og bestemt ikke kræsen.
Der gik en 8 dages tid, før den begyndte at
komme på pladsen, og den var tydeligvis ude
og lede efter tæven.
Da der var gået 10 dage, og mårhunden kom
hver nat, satte jeg mig ud i en stige, tæt på
den veksel den gik ad.
Og bare tre kvarter senere, ca. 23.45 kom den,
og jeg fik den skudt. Så nu havde vi det par,
og der var ryddet op.
Det satte så rigtig gang i min interesse for at
jage mårhunde, og i løbet af juli og august
måned   skød  jeg  yder l igere  5  hva lpe  i
Vorslunde mose, vest for Give. 
Der blev ialt skudt 7 hvalpe og en han, den
sommer, og vi ved, der var en tæve og en hvalp
mere, som forsvandt for os.
Jeg foreslog så i bestyrelsen, om ikke vi som
jagtforening skulle være med til at støtte op
om at bekæmpe mårhunden i vores område.
Og de t  bl ev  v i  hur t ig t  en ige  om.
Jagtforeningen købte selv et kamera, og så
søgte vi ved jagttegns midlerne (en fond), og
fik det andet kamera dækket der.
Et mms kamera er et meget vigtigt redskab
for at finde ud af mårhundens rytmer og vaner.
Og for at se om der overhovedet sker noget
på fodre pladsen.
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Jeg fik købt kameraerne i september og sat
dem op med sim kort og indstillinger, og så
var vi klar.
Der gik ikke heller ikke mere end et par dage,
før  jeg  b lev  kontak te t  a f  en  a f  vore
medlemmer Lars Møller fra Kuldbjerg, som
mente, han havde set en mårhund, løbe over
vejen i lygte skæret fra bilen nogle dage
forinden tæt på deres skov.
Jeg foreslog, at vi prøvede at lave en fodre
plads i skoven, og det gjorde vi så dagen efter
om tirsdagen.
Allerede natten mellem fredag og lørdag i
samme uge, kom de første billeder på mobilen
af en mårhund, der havde indfundet sig på
fodre pladsen.
Den var der i næsten 4 timer, hvor den bare
åd og sov og fortsatte med at spise til den lyse
morgen.
Jeg og sønnen Daniel var koblet på kameraet,
og vi fik begge ca. 85 billeder, og holdt os
vågen den nat, men det var spændende at følge
med i.
Vi talte sammen den efter følgende dag, om
vi nu troede på, den ville komme samme aften
igen, efter alt det den nu havde spist.
Men Daniel var klar på at sætte sig ud og sidde
og kigge efter den den samme aften.
 Allerede kl. 19.15 om lørdagen kom der et
billede på mobilen til os begge, og det var af
mårhunden, der var tilbage.
Jeg ringede til Daniel for lige at sige, at nu
kunne han godt komme afsted. Men han var
på  ve j  og  l i s tede  i  god  v ind  ned  t i l  e t
nærliggende tårn.
Han havde heller ikke siddet længe, før der
tikkede en ny mms ind, og han kunne nu gøre
sig klar i mørket og tændte lommelygten, og
der sad mårhunden.
Han fik afgivet et skud, og det var den første
mårhund for ham, og vores projekt var skudt
i gang.

Mårhunde projektet i Grejs Holtum Jagtforening

Her er en lille beretning om, at Grejs Holtum Jagtforening er gået ind i

kampen om bekæmpelsen af mårhunde
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Det var en voksen han på ca. 7 kg. Vi lod
kameraet køre og fodrede videre i en tre ugers
tid, men der kom ikke andet på pladsen.
Nu var vi så i gang, og vi har haft begge
kameraer til at køre non stop lige siden.
De har siddet fire steder til nu, hvor der har
været mårhund på de tre af pladserne. 
Den erfaring, jeg har fået hen over efteråret
og vinteren, er, at mårhunde er meget svære
at jage på det tidspunkt.
Fra omkring første oktober begynder de kun
at komme frem i de mørke timer, og det gør
det alt andet end lige, meget svært at jage dem.
Jeg havde troet, at når det blev vinter og
koldere, så ville de komme til fodre pladserne,
og man kunne få skudt nogle der.
Men de er så utilregnelige, at de kun kommer
med en uges mellemrum eller mere, og mest
imellem kl. 2 og 4 om natten.
Så det er ikke nemt at planlægge sin søvn
efter.
Jeg har del taget  i  t re  foredrag hen over
efteråret, hvor erfarende mårhunde jægere, er
kommet og har delt ud af deres viden, omkring
det at jage dem.
Det har været meget inspirerende, og jeg har
prøvet forskellige tiltag. Så nu håber jeg bare,
at det arbejde, der er lagt i det hen over
vinteren, lønner sig her til foråret, når der
gerne skulle komme lidt mere gang i dem.

De har parrings sæson nu her i februar og efter
ca 62 dage, kan man forvente hvalpe sidst i
april og start maj, så vi skulle gerne have dem
inden, da de er meget reproduktive.
Jeg har sat et par billeder med herunder, som
viser, hvor hurtigt to mårhunde formerer sig.
Jagtforeningen vil gerne være behjælpelig
med oprettelse af fodrer plads og den viden
vi har, og ser man mårhund på sit terræn, kan
man som medlem låne et mms kamera, hvis
der er et ledigt.
 
Her lidt fakta om mårhunden:
Mårhunden  e r  en  invas iv  a r t ,  som må
bekæmpes dag og nat døgnet rundt og hele
året.
Den er altædende, en god svømmer og dens
største forsvar er at spille død, hvis den
fornemmer fare.
Den får kun hvalpe en gang om året, men er
yngle dygtig som et årig, og den får 10,8
hvalpe i gennemsnit.
Den er en overlever, og utrolig tilpasnings
dygtig.
Hvalpene kan klare sig selv ved at spise snegle
og insekter allerede som kun 4 uger gamle,
hvis det skulle blive nødvendigt.
Den er en stor trussel mod vores jordrugende
fugle, da den er vild med æg og fugleunger,
samt padder.
Jeg ville selvfølgelig gerne kunne berette om
flere nedlagte mårhunde nu, men vi må sige,
at vi hele tiden lærer nyt omkring dem, og at
det arbejde der bliver lagt i det nu, gir’ pote
på sigt. 
Og så lige her på falderebet, inden bladet gik
i trykken, kan jeg berette om endnu en nedlagt
mårhund i projektet.

D.26. og 27.-2. om natten kom der billeder
fra kameraet i Karlskov af mårhund, efter at
havde været væk i 3,5 mdr. 

Jeg satte mig ud den 28. om natten, og det
lykkedes mig at skyde en tæve på næsten 8
kg. 
Så det blev nr. 2

Med jæger hilsner.
Paw Sørensen
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Nye ansigter i foreningen

Kasper Udengaard Juliussen
Jeg er en knejt på 20 år, som er ret så
interesseret i at arbejde med naturen. Jeg
er derfor både jæger, lystfisker og
tidligere biavler. Jeg er nu i gang med
mit sabbatår, som går primært med
vikararbejde ved Jumbo Stillads i
Kolding, så der kan spares op til
udenlandske jagtoplevelser.

Gregers Gaardskær Boel
Jeg er en ung knejt på 20 år, der netop er

blevet færdig med mine tre gymnasie år
og holder en pause, fyldt med jagt og

skønne naturoplevelser, inden jeg læser
videre på, hvad der forhåbentligt bliver
medicinstudiet. Udover naturen, fylder

musik og samfundet meget i min
tilværelse samt kajakroning, da jeg

tidligere roede kapkajak på eliteplan.
Vi ses på skydebanen!

Kim Johansen
Arbejder ved Knud Gade A/S som
kranfører. Har haft jagttegn i 24 år. Går
jagt her hjemme, i Sverige og i Tyskland.
Er uddannet ved DJ som riffelinstruktør,
flugtskydningsinstruktør og er
haglprøvesagkyndig.

Medlemspriser for
Grejs-Holtum Jagtforening

2019

Ordinært medlem: 875 kr.
Junior op til 15 år 130 kr.
Ungdom 16 til 25 år 450 kr.
Senior 575 kr.
Hustand 465 kr.
Ekstraordinær 170 kr.
Kursister 0 kr.
Støttemedlem u/Jagttegn 200 kr.
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Æresmedlemmer 2019

Medlem af jagtforeningen i
47 år.

Erik har været suppleant/i
bestyrelsen fra 1995 til
2001.
Han har været aktiv på
flugtskydebanen, riffelbanen
og ikke mindst til
vildtspisning
For 2 år siden blev Erik ramt
af alvorlig sygdom, og
derefter kunne han ikke
komme på jagt og deltage i
skydninger mere. På trods af
dette, er han stadigvæk
medlem af foreningen. Det
er dejligt, at Erik er kommet
sig så meget, at han kan
deltage i vildspisninger igen.

VVVVVed generalforsamlingen blev der udnævnt 3 æred generalforsamlingen blev der udnævnt 3 æred generalforsamlingen blev der udnævnt 3 æred generalforsamlingen blev der udnævnt 3 æred generalforsamlingen blev der udnævnt 3 æresmedlemmeresmedlemmeresmedlemmeresmedlemmeresmedlemmer

Medlem af jagtforeningen i
55 år.

Ivan har været i bestyrelsen i
14 år fra 1996 til 2010.
Han har hjulpet som riffel
instruktør i mange år.
Ivan har altid været villig og
hjælpsom, hvis
jagtforeningen havde brug
for det.

Medlem af jagtforeningen i
42 år, Jørgen har været

kasserer i 38 år.

Det er næsten halvdelen af
jagtforeningens levetid.
Jørgen har været en af de
bærende kræfter i
foreningen. Han har passet
kassererjobbet med omhu,
og han har været med til at
sikre, at jagtforeningen har
en god økonomi.
Udover kasserer jobbet, har
Jørgen haft energi til at lave
mad til vildtaftner,
ølsmagning mv.
Han har været hovedmanden
bag dekorationer til jagt
gudstjenester, han har passet
baner og har haft mange
andre gøremål.
Vi vil sige tak for den store
indsats Jørgen har bidraget
med.

Jørgen TherkelsenErik Jensen Ivan Mogensen

Grejs-Holtum
Jagtforening
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Kursus i vildtspegepølser

Lørdag den 23. marts
Slagter Christian Juhl vil lære os at lave
spegepølser og pølser, og hvordan vi tilbereder
spegepølser.
Dagen afsluttes med test af pølserne på grillen.
Der kan maks. deltage 10 personer, så det er
først til mølle-princippet.

Prisen for kurset er med opskrifter og råvarer
500 kr.
Sted: Vi starter i Fælleshuset kl. 10 og kører
derefter til
 Ørumskovvej 8, Lindved, 7100 Vejle.

Tilmeldinger til:
Rasmus Palmelund 28102754
palmelund@privat.dk

Nørre Bygade 7 - Grejs - Tlf. 25 53 83 33

Bestil og betal direkte
GREJSPIZZA.DK
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Brandbjerg Højskole 9. september 2018
En super dejlig dag i Brandbjergs forunderlige natur.

Der var mange aktiviteter for både voksne og børn.

Jagtforening deltog også med en børne jagtsti, hvor børnene kunne følge en rute med
forskellige dyrebilleder, hvor de skulle gætte, hvilket dyr der var på billederne.

Vi havde kastemaskinen ude, og alle kunne prøve at skyde.
Blæsergruppen truttede også.

Der var utrolige mange forskellige aktiviteter, rappelling, falkoner, tilberedning af æblemost,
spejderne lavede snobrød, der var slagtere med smagsprøver, vinsmagning og øl.

En fantastik god dag med mange oplevelser og ca. 800 mennesker.

Naturens Dag



SPRINGBJERGLUND DYREPENSION
&

JAGTHUNDESHOPPEN
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

15 kg BIRKEMOSEN
ADULT

Kr. 340,00

VASKBARE VETBEDS
MED GUMMI BAGSIDE

75 X 100 CM
Kr. 135,00

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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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

Besøg os på: Telefon: Åben efter aftale:

www.vildmarks.dk 71 706 706 Ny Grejsdalsvej 3, 7100 Vejle
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Støvler

Fleece
Sweatre

Waders

Jagtudstyr

Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :Forhandler  a f  b l .a . :
Percussion,
Pinewood,

Jaktijakt og
Ocean

JAGT OG FRITIDSTØJ
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Ca. 25 skytter, 3 schweis hundefører og et
antal hjælpere fra Naturstyrelsen var den 17/
12 2018 mødt op på P pladsen på Rybjergvej
i Frederikshåb Plantage til samling og parole
før dagens jagt i plantagen. Jagten var først
og fremmest på kronhind og kalv, men råvildt
måtte også nedlægges, derudover rovvildt ræv
og mårhund.
Efter parolen blev vi kørt til vores tildelte
post. Det var en flot tur rundt i den flotte skov
og natur, jeg fik post nr. 12, en post med god
udsigt. Der var skydetid fra kl. 10.00 til 13.30.
Den første halvanden time faldt der en del
skud rundt omkring i skoven, en del af dem
var nok udenfor skoven på private arealer.
Hos mig kom der efter en halv time en af
hundeførerne forbi,  let tede på hatten og
ønskede fortsat god tur.

Trykjagt i Frederikshåb Plantage

Efter endnu en halv time kom et stykke råvildt
forbi, men jeg kunne desværre ikke skyde til
den, da der ikke var kuglefang der, hvor den
stoppede op. Jeg var desværre ikke så heldig,
at der kom kronvildt forbi på min post.
Blev  igen  hente t  og  a l le  mødtes  t i l
efterfølgende vildtparade. Dagens udbytte
blev 3 skovsnepper, 1 spidshjort, 1 hind og 5
stykker råvildt. De 7 stykker klovvildt blev
nedlagt i 9 skud, til snepperne ved jeg ikke
noget om antal skud. Schweishundene blev der
ikke brug for.
Efter paraden var det tid til madpakken og
kaffen i den dejligt opvarmede jagtstue. En
rigtig fin jagtdag i et rigtig flot naturområde.

Med jæger hilsen
Bjarne

PRIVAT OG ERHVERV
LÅSE OG NØGLER
ALARM OG ADGANGSKONTROL
ADGANGSKONTROL
DØRAUTOMATIK
DØRLUKKERE
OPLUKNING AF VÅBENSKABE
OG NØGLER TIL VÅBENSKABE

75 82 02 34
wwwwwwwwwwwwwww.lvsikring.dk.lvsikring.dk.lvsikring.dk.lvsikring.dk.lvsikring.dk



Med fire virksomheders
ekspertise og erfaring, kan
vi endnu bedre finde den 
helt energi-rigtige løsning 
til dig og dit hjem.
Det sparer dig for en 
masse bekymringer og et 
unødvendigt overforbrug.

Kontakt os allerede idag
for et gratis tjek af jeres
energiløsninger. 
Det er første skridt på vejen
mod en besparelse!

Udnyt din varme bedst muligt!

VVS


