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Bestyrelse

Formand
Rasmus Palmelund
Græsvænget 1 Grejs
7100 Vejle
Tlf. 75853792
mobil 28102754
palmelund@privat.dk

Næstformand
Michael Ravn Mikkelsen
Vindinggårdparken 13, 2 tv
7100 Vejle
Tlf. 51786607
mrm@horsens.dk

Kasserer
Jørgen Therkelsen
Niels Kjeldsenvej 3
7100 Vejle
Tlf. 75831056
mobil 51367746
jorgen.therkelsen@privat.dk

M.m.
Paw Sørensen
Harresøholmvej 8
7323 Give
Tlf. 76710105
Mobil 20633291
harresoeholm@gmail.com

M.m.
Bjørn Johansen
Hørrevej 21 Brøndsted
7000 Fredericia
Tlf. 75867339
Mobil 28890080
brteknik@teknik.dk

Supl.
Kenneth Hansen
Oskar Hansens Vænget 8
7080 Børkop
Tlf. 75861699
Mobil 40347999
krikanden@hansen.mail.dk

Supl.
Kasper Nielsen
Storgade 15 A, 1
6870 Ølgod
Tlf. 97195544
kpnil@arlafoods.com

Jagttegnslærer
Christian Juhl
Ørumskovvej 8, Lindved
7100 Vejle
Tlf. 75851306
Mobil 20293399
cju@tuknet.dk

Jagthornslærer
Lars Ringive
Staldgaardsgade 41, tv
7100 Vejle
Tlf. 28768759
larsringive@hotmail.com
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Formanden har ordet
De to sidste år har budt på store begivenheder. I 2009 blev vi
årets Jagtforening, og i 2010 afholdt vi vores 75 års jubilæum.
Jubilæet var en stor dag, hvor 200 besøgte vores jagtmesse i
Borgergår den. Om aftenen havde vi fest for foreningens
medlemmer med 90 deltagere.
Vores jagtblad blev i anledningen af jubilæet trykt i en bedre
kvalitet. Vi blev så glade for bladet, at vi har valgt at fortsætte
med at lave blade af samme kvalitet.
Vi vil i 2011 opretholde vores høje aktivitetsniveau, og derved
styrke vores medlemstilgang og give medlemmerne muligheder
for at blive bedre haglskytter og riffelskytter.
Vores pige / kvindeskydning er også utrolig godt besøgt. Pigerne
har en rigtig sjov og hyggelig aften.
Sidste år afholdt vi en firmaskydning som en helaftensarrangement, det gik utrolig godt. Så har du og dine kolleger
lyst til en god aften sammen, så henvend dig til en fra bestyrelsen.
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.
Vores jagttegnskursus kører perfekt. Christian har sidste år været
nødt til at stoppe for tilmeldinger.
Jagttegnsaspiranterne deltager i kurset, i minijagtsti og den frivillige jagtprøve.
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage aktivt i de
aktiviteter, som vi laver i 2011.
Ved vores skydninger i Vingsted og Grejs vil vi gerne høre om
nogle af medlemmerne vil passe bane en til to gange i sæsonen
sammen med bestyrelsen. Vi vil så kvittere med en gratis
skydning pr. gang, man har hjulpet.
Jeg vil gerne takke for det store arbejde, som bestyrelsen og
suppleanterne har ydet i 2010.
Knæk og bræk for den kommende sæson.
Rasmus Palmelund

Multivac C200
vakuumpakkemaskine til poser

Multivac beskæftiger sig med
salg og service af Multivac
dybtrækningsmaskiner, traysealere og kammermaskiner,
MR etiketteringsanlæg, Weber
slicere og automatisk ilægningsudstyr samt afsværing- og afhindemaskiner, PFM horisontale
flow-wrappere og vertikale formfill-seal maskiner

- Pakkemaskiner
-Traysealere
- Slicere
- Afsværingsmaskiner
- Etiketteringsmaskiner
- Printsystemer
- Flowpack maskiner
- Form-fill-seal maskiner

Nørre Bygade 34 Grejs, 7100 Vejle
Tlf. 7585 3422 Fax 7585 3454
mudk@multivac.dk

www.multivac.dk

Tag på skovtur
med ost og rødvin i Grejs Borgergård

Grejs-Holtum Jagtforening
laver Grejs Borgergård om til en skov med små borde

fredag den 25. februar
fra kl. 18.30 - 23.00
Vi får besøg af en erfaren ostemand Arne Rasmussen fra Rosenkilde Ost,
samt rødvindskender og historiefortæller, Bjarne Thomsen Esbjerg.
Han kender meget til de forskellige landes vin og kultur.
De vil begge fortælle om de ting, vi skal smage.
Pris for rødvin og ost er 150,- kr.
Tilmeldinger til Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754

palmelund@privat.dk
Billedet er fra jagtforeningens jubilæum i Borgergården.
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Åben hver
fredag 9 -17 og lørdag 9 -13
Arne Rasmussen
Højgårdvej 5, 7100 Vejle

GREJS-HOLTUM JAGTFORENING
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Grejs Byfest
Grejs-Holtum Jagtforening har i flere år deltaget
i arbejdet omkring Grejs Byfest
Ved byfesten i 2010 deltog jagtforeningen, som den plejer.
Hvert år er det vores opgave at opmudre branddammen. I disse kommunale sparetider
er det især blevet vigtigt, hvis branddammen i Grejs skal bevares. I løbet af ret kort
tid fyldes den med tagrør og åkander. Græskanterne vokser ud og dermed
indskrænkes dammens overflade, - og levestedet for haletudser, skøjteløbere, ryg- og
bugsvømmere, vårfluelarver m.v. reduceres hurtigt.

Vi var en hel flok, der mødtes en aften for at tage fat med både hånd- og maskinkraft.
Vi hyggede os med en snak og en håndbajer på bænkene. Mange Grejsborgere lagde
vejen forbi, for at se hvad der skete og for at få en snak. Der var mange positive
tilkendegivelser overfor vores arbejde ved dammen.

Byfesten 2011 er som sædvanlig i uge 23
Vi håber at se rigtig mange af jer til en dejlig, hyggelig og festlig uge.
Følg med i programmet på www.grejsbyfest.dk
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Jagtforeningen flyttede skoven
ind i Grejs Borgergård
prøve nogle af spørgsmålene fra jagtprøven.
Der blev også tænkt på børnene. Fra
Danmarks Jægerforbund var der kommet
e n k a s s e m e d m a t e r i a l e r t i l a t l ave
smykker af. Der var dådyr-kastestænger,
som blev skåret ud, pudset med sandpapir, boret huller i og til sidst hængt om
halsen i snore. Der var børnejagtsti, hvor
man kunne gå rundt i udstillingen og til
boderne for at få svar på forskellige
spørgsmål, som var specielt udformet i
dagens anledning. Når man var færdig
vankede der en medalje fra Jægerforbundet.
Som en god jægertradition skal der ved
en messe både være noget for øjet,
hjernen og ikke mindst for maven. Derfor
blev der i dagens anledning serveret øl
og sandwich til de voksne og is og
sodavand til børnene.
Horsens Jagthornsblæser kom og gav
numre, så der var den helt rigtige jagtstemning i skoven.
Da messen blev lukket ned, blev Borgergården ryddet af bestyrelsen. I løbet af
knap 2 timer blev skoven forvandlet til et
festlokale. Jagtforeningens medlemmer
mødte op med deres mænd/koner til gratis
bespisning af en flot tre retters menu og
natmad. 80 deltog i festen, der varede til
et stykke ud på natten.
En rigtig god dag for både medlemmer af
foreningen og for de lokale, der var mødt
op for at se, hvad Grejs-Holtum Jagtforening kan byde på.

Skoven var rykket ind i Grejs Borgergård,
da Grejs-Holtum Jagtforening fejrede sit
75 års jubilæum med en jagtmesse, som
var populær hos et stort publikum. Skulle
man have været i tvivl om, hvor det var,
kunne man se det på de store kronhjortefigurer, som var sat ud til vejen.
Borgergården var for en stund forvandlet
til en skov med udstoppede dyr og fugle.
Det duftede af vildtpølser og ost, og der
blev uddelt smagsprøver til både de 2 og
4 benede. Virak, den ruhårede hønsehund,
der var med fra Springbjerglund dyrepension, havde fået besked på at ligge
stille på sit tæppe, og det lykkedes fint –
o g s å s e l vo m ove r 2 0 0 m e n n e s ke r
spadserede forbi ham i løbet af dagen.
Mange klappede ham, og både små og
store måtte indrømme, at den store hund
tilhørte en af de rare af slagsen.
I de tilstødende lokaler kunne man prøve
at skyde med lasershot eller på løbende
elg. Det var populært hos både store og
små, og mange prøvede op til flere gange.
Hvis man blev rigtig bidt af det, og måske
endda kunne tænke sig at blive jæger,
kunne man få sig en snak med foreningens jagttegnslærer, og man kunne

Rasmus Palmelund

9

K
Grejs-Holtum Jagtforening

A

Januar 2011

Marts

Flugtskydning i Grejs
April: 14. og 28. -torsdag
kl. 18.00-21.00. Den første
time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.

1

Regulering af rågeunger
Vi h a r s i d s t e å r f å e t

1

Maj

0

10

Riffelskydning i
Vingsted
April 3., 10., 17. 24.,
søndage fra kl.10.00 til
12.00. Der er mulighed for
at skyde på 200 og 300 m.
bane.

2

Minijagtsti for
jagttegnsaspiranter
21. marts. – mandag
kl.18.00
Alle Jagttegnsaspiranter er
velkomne.Der er lavet 5
poster, lasershot, elg skydning med laser, 3 teoretiske
poster. Minijagt-sti koster
50 kr. pr. person.

April

R

Ølsmagning i Grejs
Borgergård
Derrik og Torben Mathews
kommer og holder foredrag
om øl. Der vil være underholdning med fællessang.
Fredag den 18. marts
kl.17.45.
Tilmeldinger til Rasmus på
tlf. 75853792 / 28102754

E

Riffelskydning i
Korsholm skydearena
Træning til riffeljagt.
Tirsdag den 8. februar fra
kl. 19 - 21.00.

D

Vildt-spisning i Grejs
Borger-gård
Fredag den 4. februar fra
kl. 18.30 - 23.00.
Hovedmenuen er krondyr
m e d t i l b e h ø r. P r i s f o r
hovedret, dessert og kaffe
med kage 100 kr. Tilmeldinger til Rasmus Palmelund
75853792/28102754

N

Februar

Forsinket
Nytårsskydning
Riffelskydning i
Vingsted
Marts 27. – søndag fra
kl.10.00 til 12.00. Der er
mulighed for at skyde på
200 og 300 m. bane.
Der skydes om præmier.

E

Kursus i
Jagthornsblæsning
Vi vil starte igen den 26.
januar. Kurset kører i februar og marts. Kl. 19.00 i
Fælleshuset, Sønderbygade
11, Grejs.

Tag på skovtur med
rødvin og ost i Grejs
Borgergård
Fredag den 25. februar
kl.18.30.Foredrag om forskellige rødvin og oste.
Tilmeldinger til Rasmus på
tlf. 75853792 / 28102754

Frivillig jagttegnsprøve i
Randbøl
Lørdag den 26. marts.Alle
e r ve l k o m m e n t i l a t
komme .Tilme ldinge r til
Leif Jensen tlf. 20225986.

L

Igangværende
jagttegnskursus starter
igen den 3. januar,
Sønder Bygade 11,
Grejs.
Hver mandag fra kl. 19.00.
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil
20293399. Eller Rasmus
Palmelund 28102754.

Vi mødes ved Grejs Brugs
kl. 17.45.
Ti l m e l d i n g e r t i l Paw
Sørensen Tlf. 76710105,
mobil. 20633291

2
0

September

1

Generalforsamling onsdag
d e n 2 1 . s e p t e m b e r. k l .
19.00 i Fælleshuset efter
vedtægterne.

1
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R

Flugtskydning i Grejs
Juni: 16. - torsdage kl.
18.00-21.00. Den første
time er der mulighed for, at
j a g t t eg n s a s p i ra n t e r o g
andre kan få hjælp til
skydning.

Hjortebane i Ørre
Lørdag den 13. august fra
kl. 15.00 til 18.00. Der
skydes på elg. Tilmeldinger
til Paw Sørensen
T l f. 7 6 7 1 0 1 0 5 , m o b i l .
20633291

E

Juni

Riffelskydning i Vingsted
August 21. og 28.: – Søndage fra kl.10.00 til 12.00.
Der er mulighed for at
skyde på 200 og 300 m.
bane alle dage. Pokalskydning den 29. august.

D

Grejs-Holtum
Jagtforening indbyder
herved til feltskydning
i Boris.
lørdag den 28. Maj.
Stævnets formål er at
bidrage til højnelse af
j a g t k u l t u r, b l . a . ve d a t
stimulere interessen for

Den 25. august vil der
blive afholdt
pokalskydning fra kl.
18.00
Pokaler i hovedskydning,
lukket bagduer og åbne
bagduer.

N

Flugtskydning i Vindelev
19 maj. torsdag kl. 18.0021.00.

F l u g t s ky d n i n g i G re j s
August: 11. kl. 18-21.00
Patrontest på skydebanen i
Grejs. Kom og test patroner
i dit eget gevær.

E

Flugtskydning i Grejs
Maj: 12. og 26. - torsdage
kl. 18.00-21.00. Den første
time er der mulighed for, at
jagttegnsaspiranter og andre kan få hjælp til skydning.

August

L

Piger / kvinder kom og
prøv at skyde med
haglbøsse
Mandag den 9. maj fra
kl.18.00 til 21.00.
Helaftens arrangement
med forplejning og skydn i n g f o r 1 5 0 , 0 0 k r. A l l e
interesserede kvinder er
velkomne.

Byfest i Grejs
fra den 5. juni til den 12.
juni. Jagtforeningen står
for skydning i skydetelt,
sømslagning og for de små,
vil der være børnejagtsti.

A

Riffelskydning i
Vingsted
Maj: 1., 8., – søndag, fra
kl.10.00 til 12.00. Der er
mulighed for at skyde på
200 og 300 m. bane.

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 150 kr.
E f t e r s ky d n i n g e r d e r
muligheder a t skyde på
hjortebane.
S t e d : Ve d B o r ri s l e j r e n
Borrislejeren Borriskrogvej 4, Borris 6900 Skjern.
D e r m å k u n b e ny t t e s
jagtrifler.Der skal forvises
j a g t t e g n , r i ffe l t e g n o g
medlemskort fra Danmarks
Jægerforbund. Ring eller
mail og tilmeld jer.
Sidste frist for tilmelding
er lørdag den 20. maj.
S t a r t t i d s p u n k t v i l b l ive
sendt til jer.
Med jæger hilsen GrejsHoltum
Jagtforening.
Tilmeldinger til Michael
Mikkelsen tlf. 75712754 /
51786607 eller Rasmus
Pa l m e l u n d . 7 5 8 5 3 7 9 2
palmelund@privat.dk

K

tilladelse til regulering af
rågeunger. For at koordinere regulering skal man
kontakte Rasmus Palmelund på 28102754.

November
Jagttegnskursus i
Fælleshuset, Sønder
Bygade 11, Grejs
Første aften er mandag den
7 . n ove m b e r k l . 1 9 . 0 0 .
Tilmeldinger til Jagttegnslærer Christian Juhl, mobil
20 29 33 99. Eller Rasmus
Palmelund 28102754.

Pokalskydning 2010
Vinder af pokalskydningen 2010 blev
følgende:

Januar 2012
Riffelskydning i
Vingsted
2012 Januar 8.: – Søndag,
fra kl.10.00 til 12.00
Nytårsskydning med mange præmier.

Nr. 1 Michael Mikkelsen midten
Nr. 2 Ivan Mogensen
Nr. 3 Niels Lauritsen

KALENDER
2011

Vinder af lukket bagduer

Nr. 1 Michael Mikkelsen
Nr. 2 Niels Lauritsen, som desværre ikke
var tilstede ved præmieoverrækkelsen.
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V inder af åbne bagduer

Nr. 1 Aksel Tang-Petersen

Nr. 2 Svend Erik Christiansen

Pokalskydning på riffelbanen i Vingsted
100 meter bane til buk
3 liggende, 3 siddende, 3 stående.

Nr. 1 Bjørn Johansen,
90 point af 90

Nr. 2 Paw Sørensen
89 point af 90,
efter omskydning mod Ivan
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Nr. 3. Ivan Mogensen
89 point af 90

Supreme jagttøj / jagtsæt
Brug kode: “GHJ” og få 10%

10%
Pris fra

kr. 2849,-

Jagtbukser med AIRTEX2
membran og Scenttech
Supreme underbukser med
Scenttech
Supreme undertrøje med
Scenttech
Supreme jagtsweater
Jagtvest i høj kvalitet
Læderbælte

Bestilles online på www.vildmarks.dk
eller via tlf. 29867474

Vildmarks
Handel uden fordyrende mellemled

Vildt-spisning i
Grejs Borgergård
Grejs-Holtum Jagtforening laver mad i Grejs Borgergård

Fr
edag den 4. februar fra kl. 18.30 - 23.00.
Fredag
Pris for hovedret, dessert og kaffe med kage 100 kr.
Hovedretten består af en ret med krondyrkød og tilbehør.

Tilmelding:
Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk

GREJS-HOLTUM JAGTFORENING

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.

Brøndsted Teknik
Hørrevej 21 - Brøndsted - 7000 Fredericia - Tlf. 2889 0080
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Egebjergvej 173 8700 Horsens
Telefon 7565 6211
Uddeler Lars Pedersen
Dagli’Brugsen er mødestedet, hvor nærvær,
service og ”det lokale” er et afgørende kendetegn,
og hvor kunder og medarbejdere føler sig trygge og
veltilpasse.
Dagli’Brugsen skal dække lokalbefolkningens behov for
indkøb af dagligvarer i hverdagen med stor vægt på
sundhed, ansvarlighed og friskhed.

Tips & Lotto
Bake-off
med friskbagt brød hele dagen,
tanke OK-benzin til lave priser

Åben daglig:
kl. 8.00 - 19.00
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Feltskydning med riffel
Lørdag den 28. maj
Grejs-Holtum Jagtforening indbyder herved til feltskydning i Boris. 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 150 kr.
Efter skydning er der muligheder 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 lørdag den 20. maj
Starttidspunkt vil blive sendt til jer.
Med jæger hilsen Grejs-Holtum Jagtforening.
Tilmeldinger til
Michael Mikkelsen Tlf. 75712754 / 51786607 eller
Rasmus Palmelund. 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk
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Jagttegnskursus
Grejs-Holtum Jagtforening arrangerer igen i år jagttegnskursus i Fælleshuset,
Sønder Bygade 11, Grejs.

Vil du gerne være jæger
– så starter det med et kursus
Grejs jagtforening 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 11 i Grejs

Kurset indeholder undervisning obligatorisk skydebane inkl. patroner mm. Samt et
medlemskab af Grejs – Holtum Jagtforening for året 2012 og dermed også 11 numre
af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad “Jæger”.
Ydeligere oplysninger og tilmelding kontakt Christian Juhl på
20 293 399 / 75 851 306 eller på
cju@tuknet.dk

Hver mandag kl. 19.00

Vel mødt
Jagttegnslærer
Christian Juhl
Ørumskovvej 8
7100 Vejle
Tlf.20293399/
75851306
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Bestilles online på www.vildmarks.dk
eller via tlf. 29867474

Vildmarks
Handel uden fordyrende mellemled

EKSTRA! - EKSTRA!

Ølsmagning i Grejs
Fredag den 18. marts 2011,
kl. 17.45 i Grejs Borgergård
Vi har i år været så heldige at få en aftale med både
DEREK OG TORBEN MATHEWS
(far og søn)
De glæder sig til at komme og fortælle om øl fra den store verden, krydret
med sjove og saftige historier.
Vi starter med en god middag (Helstegt gris),
hvortil der er mulighed for at købe interessante specialøl.
Herefter vil far og søn 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 kan
fås for kr. 290,Bindende tilmelding og betaling senest 7. marts til:
Rasmus Palmelund, tlf. 75 85 37 92, e-mail: palmelund@privat.dk
Carsten Engmark, tlf. 75 85 35 75, e-mail: carsten@tuknet.dk

Arrangører:

Grejs-Holtum Jagtforening - Grejs Idrætsforening
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ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S
Halvautomater til almindelige eller 12/76 magnum patroner!

Akkar

Cal. 12/76 med syntetisk
skæfte.

2.695.Akkar

Cal. 12/76 med
træskæfte.

2.995.Jaguar Hi Speed
Cal. 12/76 magnum steel,
500 meter pr. sekund. En
fantastisk patron med 28
gram. Vi har haglstørrelse:
2,3,4 og 5.

Hochstand

3.-

Jagtradio til elg jagterne i
Norge og Sverige m.v.

På 3 ben, 360 graders,
med fast anlæg.

1.495.- 1.595.Ikke afbilledet

Automatisk
foderautomat

Ved køb af 1000 stk.

Kr.

Commaster 1544
jagtradio

225 punds, med timer.

1.499.-

pr. stk.

Krieghoff
Kom og se vores store udvalg fra Krieghoff med
dobbeltriﬂer, drillinge, o/u K-80 og Kieplauf.

24.000.-

Priser fra..................
.....
..

Utrolig lysstærk hånd-

kikkert fra Minox i Tyskland

Minox 8x56 BL Letvægt............................................................................4.995.Minox 13x56 BL Letvægt...........................................................................5.495.-

SE VORES ONLINE JAGTAUKTION MED F.EKS.
Brugt: AYA president cal. 12. Vejl. nypris 48.900.-

Startbud.......................13.000.-

Brugt: S/s G.S Holloway cal. 12. Engelsk haglvåben i rigtig ﬁn stand.

Startbud........................ 6.800.-

Ny:

Leica Trinovid 10x32 Vejl. pris 8.795.-

Startbud........................ 3.900.-

Ny:

Zeiss Varipoint 2,5-10x42. Vejl. pris 16.995.-

Startbud

8.500.-

WWW.JAGTAUKTION.COM
Lån op til
kr. 30.000,i 12 mdr. rentefrit

Vi har eget
bøssemagerværksted samt
indskydningsbane til riffel

Her bor vi: 4min fra E45, afkørsel 58,
kør lige ud i 3 rundkørseler frem til
hovedvej 170 Horsens/Vejle vejen

ÅBNINGSTIDER:
man-tor 9.30-17.30
fre 9.30-19.00•lør 9.00-13.00

Se ﬂere tilbud på:
www.huntinglife.net
info@huntinglife.net

Østjysk Våbenhandel A/S
Constantiavej 1 - 8722 Hedensted
Tlf.:+4575890000 - Fax +4575890777

Nyt medlem i Grejs-Holtum Jagtforening
Navn:
Adresse:
Postnr & by:
Telefonnr:

Mobil:

Cpr. Nummer:

E mail adresse:

Ønsker at blive ordinær medlem: Sæt X
Ønsker at blive ekstra ordinærmedlem medlem Sæt X
Er Hovedmedlem i hvilken Jagtforening:
Eventuelt medlemsnummer:

Dato for indmelding:

Eventuelle bemærkninger:

Sendes til:
Jørgen Therkelsen,
Niels Kjeldensensvej 3,
7100 Vejle
Mvh.
Grejs-Holtum Jagtforening

GREJS-HOLTUM JAGTFORENING

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.

Murer- & Entreprenørfirma
Aut. Kloakmester

OVE RASMUSSEN ApS
Mindstrup 3 - 7300 Jelling - Tlf.: 75 87 30 16 - Mobil: 20 45 40 28
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En uforglemmelig dag i
plantagen
Et himmerige for kronvildt, i et område i Jylland

Den 29. december 2009 skulle vi som
vanligt holde julejagt i plantagen. Den
ejes af Arne, og var da han overtog den
mest agerjord og lidt skov. I dag, 30 år
senere, er der 175 tønderland skov og
ingen agerjord. Et himmerige for
kronvildt, i et område i Jylland, hvor
k r o nv i l d t b e s t a n d e n e r r i g t i g g o d .
Landmændene i området vil nok sige for
god.

Ny skov, gammel skov, lysninger og brede
spor. Sporene er udlagt med en lucerne/
kløverblanding og jordskokker hist og
her. Der fodres ikke med roer eller andre
rodfrugter. Jeg har været med på Arnes
kronvildt jagter i næsten alle årene, og det
e r ge n n e m t i d e n b l eve t t i l m a n g e
spændende oplevelser og en masse god
jagt.
J a g t e n i A r n e s p l a n t a g e d r ive s
udelukkende med riffel. På hver jagt
deltager som regel 10 til 12 skytter der
alle sidder i tårne eller stiger. To til fire
personer trykker, sammen med et par
hunde, arealet igennem. På hver jagt
drives hele arealet af på en gang og dette
tager som regel små 3 timer.
Vi skiftes til at sidde for og være med i
drevet. Denne dag var det min tur til at
være med i drevet. Som regel har driverne
også riffel med, da der ofte kommer gode
chancer. Jeg elsker jagt med riffel, men
jeg sætter mit kamera lige så højt. Og
denne dag vandt kameraet.
Den nyplantede del af skoven er meget tæt
og det er kun muligt at gå på de anlagte
spor. Arne havde for en gang skyld taget
sin riffel med, og jeg valgte at følges med
ham det første stykke vej. Det skulle vise
sig at være den helt rigtige beslutning den
dag.
Alle skytter var kommet på plads og vi
startede drevet. Vi var ikke mere end et
par meter inde på det første spor, da en
hjort kommer ud på sporet i den anden
ende. Den kommer, med fuld fart ned i
mod os. Den kigger direkte på os og
holder kursen ret mod os. Jeg er sikker
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på den vil løbe os ned og gør klar til at
springe ind mellem træerne.
Arne løfter riflen og skyder, der sker
intet, den fortsætter mod os.
Ca. 15 meter foran os drejer den af og
Arne skyder igen.

Det virkede og hjorten falder død om
mindre en 5 meter fra vores fødder.
Lige fra hjorten kom frem på sporet og
til den ligger død foran os, det tog vel
ikke mere end 4 til 5 sekunder, holder jeg
udløser knappen på kameraet nede.

Fortsættes side 27

25

26

Kameraet tager 3 billeder i sekundet, så
der var håb om at der var et par gode skud
imellem. Det var der heldigvis, dog var
lysforholdene ikke de bedste, og stærkt
gik det, men nogle få brugbare fotos kom
der da ud af det.
En af de jagtdage der vil blive husket i
lang tid fremover og en oplevelse Arne
og jeg har talt om, med glæde, mange
gange siden. Alt i alt en af de helt super
dage i plantagen.
Hilsen
Annette Laursen

På paraden lå der
den dag;
2 hjorte,
en hind,
en kalv,
et stykke råvildt og
en ræv.
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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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Tur til skydearena
ved Korsholm skydearena
Vi tager en tur til Skjern
tirsdag den 8. februar
og skyder på den indendørs skydearena.
Tag rigelig med patroner med, der skal bruges mange.
Tirsdag den 8. februar fra kl. 19 - 21.00.
Vi mødes ved Grejs Brugs kl. 17.45.
Tilmeldinger til Paw Sørensen
mobil. 20633291 - harresoeholm@gmail.com

GREJS-HOLTUM JAGTFORENING

Buch Maskinudlejning
- Entreprenør
- Udlejning med fører,
5 tons bæltegravemaskine
- Kloakarbejde
- Belægning: terrasse,
indkørsel
m.m.
Kontakt Arne Buch for
yderligere oplysninger og jeg
vil grave et helt specielt tilbud
frem til netop dig.

Rugbakken 2 7100 Vejle
Tlf. 40 87 50 12
www.arnebuch.dk

29

Dagli’Brugsen Grejs
Vi holder åbent hele ugen
kl. 8.00 - 20.00
Bageren tilbyder
hver dag

4 rundstykker
+ 2 stk wienerbrød
for kun

kr. 25,-
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Jagthorns blæsning

Vi er i fuld gang med jagthornsblæsning i Fælleshuset.
Er der nogen, der har lyst til at være med, er de velkomne.
Man behøver ikke at kunne noget på forhånd,
vi er både nybegyndere og øvede på holdet.
Vi blæser hver onsdag og slutter den 30. marts.

Jagthornslærer er
Lars Ringive
Telefon 2876 8759

GREJS-HOLTUM JAGTFORENING
Piger/kvinder kom og prøv at skyde med haglbøsse
Vi følger op på et nyt tiltag fra de sidste 2 år.
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 for150,00 kr.
Tilmelding: Rasmus Palmelund 75853792 / 28102754
palmelund@privat.dk
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I den hyggelige restaurant serveres
udsøgte specialiteter og veltillavet
dansk kro mad. Du finder med garanti
noget efter din smag på vores store
menukor t.
Vi kan på Vonge Kro tilbyde de
perfekte rammer for Deres fest.
Vonge Kro kan hjælpe Dem med at
planlægge Deres fest. De kan vælge
at holde festen på Vonge Kro eller
lade maden leveres fra Vonge Kro .
Familien Kragh samt personale
glæder sig til at byde Dem
velkommen!
www.vongekro.dk

Vonge Kro • Bygade 99 • 7173 Vonge • Tlf. 75 80 30 13

