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BUEJÆGEREN
Buejægeren er et medlemsblad for Foreningen af 
Danske Buejægere.

Bladet udkommer 2 gange årligt, med stof om 
buejagtteknik, historie og oplysninger om forenin-
gens virke.

Indlæg og billeder er velkomne, men redaktøren 
har ikke ansvaret for artikler og billeder, som der 
ikke er lavet aftaler om, og hvor der ikke er vedlagt 
svarkuvert og porto. Artikler og billeder modtages 
på mail eller post. Synspunkter som kommer til 
udtryk i de forskellige artikler er forfatterens og 
repræsentere nødvendigvis ikke FADB's holdninger.

Redaktør & ansvarlig:
Peter Fogh Rasmussen
Sondrupvej 40, 8350 Hundslund
Telefon: 51 41 83 89
peterfogh@hotmail.com
Se også vores hjemmeside: www.fadb.dk

Sats: Grafisk SIGNS, www.grafisk-signs.dk

Annonce priser:
Farver
Helside (170 x 240 mm) 1.400,- kr.
Helside (bagsiden) 1.000,- kr.
Helside (indersiden af omslag) 1.600,- kr.
½-side højformat (80 x 240 mm) 700,- kr. 
½-side bredformat (170 x 120 mm) 700,- kr.

Sort/hvid
Helside (170 x 240 mm) 800,- kr.
½-side højformat (80 x 240 mm) 500,- kr.
½-side bredformat (170 x 120 mm) 500,- kr.
¼-side (80 x 120 mm) 175,- kr.

Medlemskontigentet: 250,- kr. pr. år
Oplag: 950 eksemplar
Udgivelsesdatoer: 1. april og 1. oktober

Deadline for indlevering: Annoncer og andet stof, 
6 uger før udgivelsesdatoen.

Reg. nr 0059  
IBAN DK3220000268893709
Swift adresse NDEADKKK

Forside: Søren Andersen (Søren skovfoged) som vi 
kendte ham, her i sit rette element med langbuen, 
gik desværre bort alt for tidlig den 12. oktober 2010.

Indhold

Axle-to-Axle:  32”
FPS (ATA): 323
Brace Hight: 7”
Mass Weight: 3.6 lbs

Axle-to-Axle:  32”
FPS (ATA): 323
Brace Hight: 7”
Mass Weight: 4.0 lbs

Axle-to-Axle:  30 5/8”
FPS (IBO): 333
Brace Hight: 7”
Mass Weight: 3.6 lbs

a s s a s s i n

MONTEC
BROADHEAD

- 100% Spin tested
- One-Piece Construction
- 85, 100 & 125 gr.

SPORTSMAN
SHARPENER 

- Easy to use
- Ideal for resharpening all G5 broadheads
- Sharpens all knives and broadheads

Industrivej 13 - 6310 Broager - 74 44 26 36 - danage@danage.dk - www.shop.danage.dk

“ D u  h a r  v a l g e t  -  D a n a g e  h a r  u d s t y r e t ”
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Lederen

Så nærmer foråret sig og vi skal snart til GF på 
Egebjerg. Jeg vil lige minde om at grundet Påsken er 
Generalforsamlingen flyttet en uge frem til fredag, 
den 15. april (se indkaldelsen i bladet).

Vi har i den forløbne tid fokuseret vores arbejde på 
at fortsætte den tætte og gode dialog med SNS. 
SNS vil i løbet af foråret indkaldt til et instruktør 
møde hvor nye instruktører vil blive kvalificeret og 
godkendt. Til dette møde vil også de nuværende 
instruktører blive inviteret og det er mit håb at 
så mange som muligt vil møde op idet det er en 
fantastisk mulighed for at kommunikere direkte 
med repræsentanter fra SNS og høre direkte hvad 
der sker der.

Fra SNS er der udtrykt ønske om at vi får ensrettet 
vores undervisningsmateriale. Vi har som bekendt 
haft et udvalg der skulle arbejde med dette, men 
må erkende at det ikke har været muligt at komme 
nævneværdigt videre. Jeg skal derfor på dette sted 
endnu en gang opfordre til at de forskellige lokal-
foreninger der varetager undervisningen deler deres 

materiale og deltager konstruktivt i arbejdet med at 
få lavet et samlet kompendium og materiale som 
kan godkendes af SNS.

Den nye Vildtskade bekendtgørelse har været lagt 
til høring og jeg har på FADB’s vegne argumenteret 
for at buen listes som lovligt våben til regulering af 
skadedyr på linje med Glatløbet gevær og Riffel.

På GF sidste år lovede vi at lægge et skema til ind-
beretning af større vildt på hjemmesiden. Dette har 
været aktivt i nogen tid, men det er forbløffende 
få der har indberettet noget. Jeg vil endnu en gang 
bede om at I indberetter det I har skudt af større 
vildt med bue. Det er en forudsætning for at vi kan 
tage en fornuftig diskussion med SNS om buejagt 
på større dyr i DK.

Jeg glæder mig til at ser så mange af Jer som muligt 
til GF på Egebjerg.

Med venlig hilsen
Jan Berg

Indkaldelse til Generalforsamling i 
FADB og spændende 3D skydning
Hermed indkaldes til generalforsamling i FADB 
fredag den 15. april, 2011 kl. 18.00.

Dagsorden
Valg af Dirigent
Bestyrelsen foreslår Erik Larsen

Godkendelse af Dagsorden
1.  Formandens beretning
2. Gennemgang af regnskab 2010 (vedlagt)
3. Budget 2011 (vedlagt)
4. Valg af revisor
5. På valg er:
 Lasse Kristensen
 Bestyrelsen foreslår genvalg
6. Bestyrelses valg
 På valg er:
 Jan Berg
 Jan-Ewald Hovmand
 Bestyrelsen foreslår genvalg
7. Valg af nye bestyrelses suppleanter
 På valg er:
 Jacob Sandberg
 Brian Lisborg

 Bestyrelsen foreslår genvalg
8. Eventuelt

Der vil være indlagt faste rygepauser på 5 min. hver 
halve time. Hunde må ikke medtages i hytten.

Som tidligere finder Generalforsamlingen sted i 
Egebjerghytten:
Tørvelong 22, Egebjerg
5771 Stenstrup

Afsluttes med middag.

Tilmelding: foregår ved at indbetale 600,- kr. til 
konto nummer: 2510 0268 893 709

E-mail: fadb@email.dk, hvis du deltager i mindre 
end hele arrangementet og om du ønsker over-
natningsmulighed i hytte.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 25. marts. 
Husk at angive navn og medlemsnummer på ind-
betalingen.

Åbningstider: 
Fredag kl. 16-18 
og efter aftale ring tlf. 0049 4633 966624 www. Eibe-bogensport.de

Langbuer, jagtbuer, Horsebows Mærker: Ragim, Fred Bear, 
Alexbow, Pileskæfter-fyr og gran fra TAS, carbon Easton 

(ACC) også til compound buer, pilespidser af tophat, fjer, 
handsker, Strenge, kogger, armbeskytter, targets m.m.

Hurtig bestilling og levering 
artikler til bueskydning

Egebjerghytten15-17. april 2011

Indtastningsformular for det større vildt
På årsmødet 2010 vedtog forsamlingen at indsamle data om bueskudt vildt 
større end råvildt. Der er mange buejægere, som jævnligt rejser til Afrika, 
USA eller andre steder, hvor jagt på det større vildt med bue er tilladt. 

Vi vil gene høre fra alle dem, der har skudt større vildt, og for at få det bedste statistiske material, beder 
vi om, at man går til www.buewesth.dk/dev/ og indtaster sine data (et skema for hvert stykke vildt).
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Formand

Næstformand

Kasseerer 

Sekretær 

Medlem 
/redaktør

1. Suppl.

2. Suppl.

Bestyrelsen
Jan Berg
Landevejen 20, 4684 Holme Olstrup
Telefon: 40 75 05 04
Mail: janberg@janberg.dk

Jan Aagger
Fåborgvej 136, 5762 Vester Skerninge
Telefon: 20 93 52 16
Mail: jan@aagger.dk

Jan-Ewald Hovmand
Smerupvej 6, 4653 Karise
Telefon: 56 71 03 53
Mail: fadb@email.dk

Kristian Jørgensen
Strandgade 97, 5683 Haarby
Telefon: 21 93 57 78
Mail: kirstenogkristian@forum.dk

Peter Fogh Rasmussen
Sondrupvej 40, 8350 Hundslund
Telefon: 86 55 05 85 / 51 41 83 89
Mail: peterfogh@hotmail.com

Brian Lisborg
Ladefogedvej 2, 4180 Sorø
Telefon: 57 53 71 53 / 28 88 12 24
Mail: bl@seeland.com

Jacob Sandberg
Lidsøvej 18, 4970 Rødby
Telefon: 20 12 44 49
Mail: jacob.sandberg@mail.dk
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En ny verdensrekord
Som lovet i sidste nummer skal vi høre lidt nærmere detaljer om rekord 
bukken som Hauke Bruhn alias Max Hunt skød i Ungarn foråret 2010.

Af Peter Fogh/ Hauke Bruhn

– Nu er det jo ikke hverdagskost at kunne præ-
sentere en ny verdensrekord her i bladet. Efter 
opmålingen på jagtmessen, Jagt i Bella, opnåede 
bukken 62 1/8 SCI Point, bare 1 point mere end 
den eksisterende rekord, det var godt nok close 
race, var du spændt?
Helt sikkert! Især fordi den gamle rekord på 49 
SCI Points blev overgået ganske få uger inden 
min skulle opmåles på Jagt i Bella. Jeg var jo nok 
klar over den nok ville slå de 49 Point, men om 
den ville kunne slå den nye etter, det var spæn-
dende… Dem der var tilstede under opmålingen, 
var nok heller ikke i tvivl om det var en forløsning! 
– Først kunne det være interessant at høre lidt om 
hvad der får en erfaren jæger med hagl og kugle til 
at springe ud som buejæger, du har jagtet med bue 
i 2 år da du skyder rekord bukken, så det må siges 
du allerede har haft kæmpe jagt held med buen.
Jeg betragter det jo ikke som jagt held, idet jeg 
jo bevist gik efter bukken, som jeg vidste, skulle 
være i området. De første dage gik med at obser-
vere bukken og de råer den gik sammen med på 
den enorme mark i det sydøstlige Ungarn. Og det 
var her min jagtlig erfaring fra riffeljagten kom 
mig til gode. Jeg har jo jaget med riffel på især 
råvildt i adskillige år og den erfaring kom mig til 
gode her. Og det var præcis af denne grund, jeg 
søgte udfordringen i buen, da jeg savnede den 
jagtlige udfordring med riflen. Efterhånden var 
det blevet et spørgsmål om skydefærdigheder, 
frem for jagtlige færdigheder. 
– Ideen med at forsøge med så stærk en buk var 
det nøje planlagt eller mere en tilfældighed?
Det kom sig ved at jeg året i forvejen så et bil-
lede af en meget flot buk på forsiden af et un-

garsk jagtblad, hvorpå jeg spurgte ind til bukken 
hos min jagtfører. Han fortalte om bukken alle 
kendte og at der havde været to forskellige jæ-
gere, der sammen havde skudt forbi til den tre 
gange. Med riflen vel og mærket, fordi de havde 
skudt på alt for stor en afstand, hvorpå jeg sagde, 
at den tager jeg med buen i maj. Min jagtfører 
grinede, men da jeg senere på året ringede til 
ham og sagde at jeg kommer i maj for at jage 
bukken, gik det op for ham, at det var alvor.
– Det ville være interessant at høre lidt mere om 
selve jagten, Evt. minut for minut før skuddet og 
hvad der skete efter skuddet såsom havde du buk-
kefeber og evt. hvilke grej du brugte.
Som sagt observerede jeg bukken i nogle dage 
for at finde ud af hans, og ikke mindst de to råer 
han fulgtes med, reaktions mønster. De holdt 
til på en kæmpe raps mark der næsten umulig-
gjorde en hver pyrsch på forhånd. Jeg havde af 
denne grund valgt at komme sidst i maj for at 
sikre mig at rapsen var høj nok, så bukken ikke 
ville kunne se mig når den lå i sit leje. Da den på 
tredje dagen gentog præcis hvad han havde gjort 
de to foregående dage, var det tid til at handle! 
Sidst på formiddagen gik han i leje ca. 600 meter 
ude på marken og jeg vidste, at jeg nu havde ca. 
to timer til at komme der ud. Jeg sendte to af 
mine kamera folk ud på fløjen i en sikker afstand, 
hvorfra de med deres store telelinser kunne filme 
min pyrsch. Den tredje kamera mand fulgt med 
mig og skulle følge mig så langt som muligt. 
 Det blæste 15 s/m så chancen var der for at 
det skulle kunne lykkes. Da vi er inde på 50 me-
ter, placerer jeg min kamera mand og fortsætter 
nu alene ud mod bukken. Det har allerede taget 



planter… bukken bliver mere og mere synligt og 
da jeg endeligt får hovedet og halsen fri, afgiver 
jeg pilen fra 7 meters afstand.
 Tusind dele sekunder bliver pludselig til ti-
mer… Bukken når slet ikke at rejse sig efter pilen 
gennemtrænger halsen og derfra går ned gen-
nem ryggen, mens den rå jeg ikke havde fået øje 
på forskrækket springer op på den anden rå og 
tager flugten. 
 Det er nu det går op for mig at jeg har gjort 
det umulige. Ikke kun at jeg har skudt en meget 
pæn buk, men at jeg har jaget. Hele målet med 
at skifte til buen. 
 Hele jagten blev som sagt filmet og kommer 
senere på året som en film omkring råvildt jagt i 
Europa, hvor jeg blandt andet også jager i andre 
Europæiske lande. Da jeg forleden holdt foredrag 
for vores venner i Vejen Buelaug, fik de æren af 
at se selve min største jagtlige oplevelse nogen 
sinde. Ikke fordi det er en ny verdensrekord, men 
mest af alt fordi jeg gjorde det. JEG JAGEDE. 
– Efter nedlæggelse af sådan en buk sættes der 
garanteret en masse i gang da mange jægere er 
meget interesseret i trofæjagt og store trofæer, og 
det giver garanteret yderligere respekt at den er 
skudt med bue og pil.
Jeg holdt det faktisk ind til kroppen i ret lang tid, 
inden jeg gik ud til pressen med det. Det havde 
flere årsager, men nok hovedsageligt fordi jeg nøje 
overvejede hvordan den skulle håndteres, for lige 
præcis at undgå den trofæliderlighed, ved buejag-
ten vi kun alt for godt kender fra riffeljagten. For 
mig var det en udfordring at bevise ungarene, at 
det kunne lade sig gøre, mere end det var at skyde 
en ny verdens rekord. Og det er præcis af denne 
grund jeg vælger at drage i bjergene med min bue 
i denne jagtsaison. For nej, det er ikke nødvendigt 
at skyde stenbukke på +300 meter J.

Jeg er lige kommet hjem fra de store messer i 
USA og Jagd und Hund i Dortmund og folk er 
meget imponeret over det kan lade sig gøre. Især 
i Tyskland var der en enorm efterspørgsel og jeg 
er hyret til en del rigtig store foredrag i Tyskland i 

dette år. Blandt anden til årsmødet for Tysklands 
Svejshundeførere, som er meget interesseret i at 
høre mere om denne jagtform. 
– Jeg har hørt at der er lavet afstøbninger af re-
kord trofæet? Var det ikke Hoyt der fik en til deres 
showroom? For det er vel ikke originalen? 

På ATA show. Fra venstre mod højre: Kevin Wilkey 
(Pro Team chef), Randy Walk (Hoyt's direktør),  

Max Hunt og Mike Luper (Salgschef)

Det er rigtigt. Jeg er jo medlem af TEAM HOYT 
og har jo skudt bukken med min Carbon Ma-
trix. Så da jeg var over på messen i Indianoplis 
med min gode ven Erik Kornbek fra Danage of 
Scandinavia, havde jeg en kopi af bukken med 
som hovedmontering til HOYT, som nu hænger 
i deres Show Room. Endvidere mødte jeg nogle 
af mine TEAM kollegaer Travis “T-Bone” Turner 
og Michael Waddell, som i øvrigt er lige så sjove 
i virkeligheden som de er i deres film. Ud over 
det fik Realtree en kopi på SHOT SHOW i Las 
Vegas, idet jeg er den ene af de to medlemmer i 
TEAM Realtree her i Europa og i fremtiden skal 
producere film sammen med dem og så fik G5 
en almindelig bukke kopi på plade.
– Nu kan man vel sige om jagten på råbukke at 
der har du nået det ultimative på rekordtid, hvad 
er det næste du pusler med?
Der er mange ting og nok ikke alt jeg løfter sløret 
for endnu, men et af de kommende projekter er 
nok noget med noget ekstremt bjergjagt.
– Skal jeg reservere nogen sider i et kommende 
blad til dig ? Det lyder som et spændende projekt. 
Må du nok hellere – hvis ikke vi skal køre det 
som tillæg.

– Buejægeren og FADB har meget fokus på beva-
relsen af buejagten i Danmark og du når jo pænt 
bredt ud til andre jægere, har du nogle gode ideer 
til hvordan buejægere og især nystartet buejæ-
gere kan påvirkes i positivt retning med hensyn 
til eksempelvis skudafstande og skud til dyr der 
står og sikre.
Helt sikkert. Jeg mærker jo tydeligt på mine 
foredrag rundt omkring i diverse jagtforeninger, 
hvor stor efterspørgslen er og især efter jeg var i 
Go’aften Danmark i forbindelsen med opmålin-
gen i Jagt i Bella, har efterspørgslen været enorm. 
Med hensyn til skud afstandene tror jeg ikke vi 
skal være så nervøse igen, da de fleste buejægere 
her hjemme er erfarne jægere der skifter til buen 
af samme grund som jeg gjorde og dermed nok 
nærmere har en forståelse for vildtet og kender 
deres egne begrænsninger. Ud over det arbejder 
vi lige nu på en film der synliggør især mindre 
arters reaktionstid, som blandt andet er optaget 
i Ungarn og Syd Afrika. 

Hauke Bruhn i Go’aften Danmark.

– Vi ser frem til at høre mere fra dine jagtture 
træk og slip. 
I er altid velkomne. Og til dem der har tid og lyst, 
er i velkomne til at kigge forbi på Jagt i Bella den 
17. og 18. september 2011, hvor jeg vil have en stor 
stand og ud over det i samarbejde med DANAGE 
of SCANDINAVIA har en 3D bane med årets mest 
udfordrende turnering, hvor alle skyder på lige 
vilkår mod hinanden. 1. præmien på konkurrencen 
bliver nok noget med en jagt tur sammen med 
mig. Så hold øje med min profil på facebook eller 
se mere på: www.jagtibella.dk

b u e j æ g e r e n  n r  1  •  2 0 1 18 b u e j æ g e r e n  n r  1  •  2 0 1 1 9


os omkring en time, så jeg ved, at jeg ikke har 
oceaner af tid længere. I min kikkert kan jeg se 
bukken og den ene rå. Bukken har lukket øjnene, 
hvorimod råen nærmest ligger og dagdrømmer, 
med hovedet en smule drejet. 
 Jeg lægger hurtigt en plan og fortsætter pyr-
schen på alle fire i en let bue venstre om, for at 
undgå blikket af råen. Jeg fornemmer tydeligt 
min puls nu og er meget i tvivl om hvor tæt 
jeg mon kan komme på de tre dyr. Da jeg nu 
måler afstanden er jeg inde på 24 meter. Skal 
jeg fortsætte eller vente her? Rejser råerne først 
igen? Hvad hvis de gør? Tankerne suser gennem 
hovedet på mig mens jeg febrilsk prøver at få 
kontakt til min kamera mand… 
 Tiden løber og jeg beslutter mig for at se om 
jeg kan komme tættere på for evt. at give bukken 
en sikker pil i lejet. Der er nu kun 12 meter over 
til bukken, men jeg kan umuligt få ham fri for 
vegetationen. Han sover stadigt dybt. Men hvor 
er den anden rå? Jeg kan stadig kun se den ende 
der forstenet stirrer ud i det blå.

De sidste afgørende meter.

Det er nu eller aldrig. Jeg spænder min 70 punds 
Hoyt Carbon Matrix og rejser mig op. Noget af 
et sats når man er 196 høj og står midt ude på 
en raps mark med tre stykker råvildt inden for 
12 meter. Bukken ligger 3 meter til venstre for 
råen med front mod mig. Frem for at gå direkte 
mod ham, går jeg parallelt mod venstre, da der så 
er nogle enkelte raps blade der dækker for råen. 
Herfra pyrscher jeg direkte mod råen med pilen 
pejende mod bukken, mens jeg stadig skal prøve 
at sætte foden uden at træde på de hule raps 



der fuldt og helt er helliget buejagt. Jo, I kender 
dem godt! Det er dem med alle de sjove gåse- og 
andekald, der lige så sikkert som morgenhår, lyder 
gennem alle jagtmesser, og får dig til at spytte en 
bid af din pølse ned i din fadøl.

Vi ankommer fredag eftermiddag den 1. oktober 
og er faktisk indstillet på den første anstandsjagt 
samme aften. Og da især min jagtkammerat Jens, 
der på trods af at havde båret et jagttegn i fire 
år, aldrig har skudt eller nedlagt noget som helst, 
ikke en due, ikke en and. For han har aldrig ejet 
en haglbøsse. Ikke en ræv, ikke en hare, for så stæ-
dig som en terrier, havde han sagt at hans første 
dyr skulle være med buen. Hvilket i vores andres 
øjne, let kunne udsætte hans “jomfruelige” tilstand 
i yderligere ti år.
 Vi pakkede ud, og fik lov at sove i DK-WAI’s 
lille jagtstue. Men først, MAD og da Eric og Dennis 
(dk-wai) lige havde været i Nordjylland og skyde en 
hel trailer grågæs (blæret) havde jeg bestilt grågås i 
“weberen”.. og Dennis imødekom mit ønske uden 
at skuffe.

Jeg betragter mig nu selv som en god ven som 
man kan stole på, men jeg må nok indrømme at 
jeg havde fortalt Dennis om Jens’s “jomfruelige” 
tilstand, hvilket havde fået Dennis til at udvælge en 
skydestige til Jens som lå tæt på en veksel der var 
så stor som en motorvej. Nu skulle den “mødom” 
brydes, ja den sku’. Jeg selv blev sat i en stige i den 
østlige del af skoven. Klokken var nu 17.00 vi var 
alle på plads.

Terningerne er kastet
Det blæste, dog mest i trætoppene, hvilket fik kvi-
ste og blade til at ramme skovbunden, som igen fik 
kroppen til, med regelmæssighed, at fyre et skud 
adrenalin til hjernen. Men ingen dyr!
 Tusmørket faldt langsomt nok til at ens pupiller 
kunne følge med. Fasanerne var ved at gå til tops, 
det hørtes tydeligt. Det var bare 100 meter væk 
eller mere, nede i granerne, skovduerne dog, var 

begyndt at gå til køjs lige over hovedet mig, og 
deres “basken” med vingerne fik grene og kviste 
til at falde omkring ørerne på mig. Nu begyndte 
hjertet for alvor at galopere. For når man nærmer 
sig lukketid, er enhver “knæk”, “hvislen”, og “knas” i
skovbunden, en stor buk der er ved at nærme sig. 
I hvert fald i dit hoved!
 Kl. 19.00 kravler jeg ned, jeg måtte hellere finde 
huset før at huset måtte ud og finde mig, så kendt 
var jeg jo ikke med skoven.
 Jeg stod oppe i jagtstuen og trak min gilliedragt 
af da Eric kom ind og sagde at min ven Jens havde 
noget at vise mig… “havde han” “kunne han vir-
kelig” Jeg susede ned ad trappen fra jagtstuen og 
der lå den så. En fin rå, skudt højt i lungen. Højt 
nok til at “spitfireéns” ene knivblad havde snittet 
rygsøjlen og fået dyret til at falde på stedet.
 Normalt kan man som jæger godt stå ansigt 
til ansigt med det sværeste dyr at få nedlagt. Et
stort grønt monster kaldet misundelse, årh… kom 
nu, indrøm det nu bare, det har du også prøvet. 
Følelsen af ærgrelse over at det ikke var dig der 
fik noget, men denne gang var anderledes! Mere 
glæde over at Jens, nu efter fire år, endelig havde 
fået ram på et dyr.
 At han aldrig havde skudt et dyr er måske heller 
ikke helt sandt. Han havde engang, i et sommerhus 
siddet og leget med buen inde i stuen, da en mus 
kom løbende langs panelet ude i køkkenet… hvem 
der måtte vaske panelet bagefter vides ikke.
 Nå, men nu skulle råen brækkes, “he he he, ja 
det er ikke meget indvolde man får ud hvis man 
kun bruger fingerspidserne Jens”. Han havde om-
trent samme blik af fortvivlelse i ansigtet som jeg 
har når “skat” sender mig et brev med 3 girokort! 
Men med lidt hjælp, blev også denne forhindring 
forceret.
 Den nat var soveposerne meget bløde. Vi lod 
vores fælles ven, George T. Stagg, synge aftens sid-
ste godnatvise, og han synger smukkere end nogen 
Kentucky straight bourbon kan. Sikke en dag. På 
ankomstdagen havde vi allerede fået den første rå, 
en gås (i maven altså) og verdens bedste whisky. 
Det her sted lovede godt, rigtig godt.

skulle jeg tage en chance med hende? Hun virkede 
så tæt på og så alligevel for langt fra mig. Ville jeg 
være i stand til at nå hende? Noget talte for, andet 
talte imod. Selvom hver celle i min krop havde lyst 
til at tage hende, blev jeg overmandet af to af mine 
venner som jeg ellers ikke møder for tit, selvbeher-
skelse og selvdisciplin. Og mens solen fik hendes 
røde hår til at lyse som en kobberstatue, som ville 
få den lille havfrue til at ligne en dum brevpresser 
på en kinesisk turists skrivebord, vendte hun sin 
flotte bagdel til mig og forsvandt ud af mit liv. Jeg 
så hende aldrig igen.

Mit navn er Kim. Kim Parking. Jeg er buejæger, 
og jeg havde lige siddet i en skydestige den første 
morgen og stirret lige mod vest, da denne smukke 
rå kom og stillede sig med siden til ude på 30-
35 meter, en fristende men absolut “no go” situa-
tion hvis den lille hvide engel der sidder på din 
skulder og som hedder “bueetisk råd”, skulle have 
noget at have sagt.
 Tillad mig at skrue tiden en dag tilbage. Min 
jagtkammerat Jens Brogaard og jeg var på vej over 
storebælt for at jage et par dage hos DK-WAI 
(Waterfawl-Archery-Import) som havde en skov 

Jeg havde egentlig siddet længe og 
stirret ud i luften helt alene… selv-
følgelig havde jeg taget mit bedste 
kluns på til lejligheden, men man er 
jo altid lidt usikker på om det over-
hovedet virker på dem.

Af Kim Parking, Sydjysk Buejæger Laug

Solen skinnede, så jeg havde faktisk overvejet om 
jeg skulle rejse mig og komme videre, da hun plud-
selig stod der… den smukkeste rødhåret jeg havde 
set længe, med lange slanke ben og de lækreste 
brune øjne, “halløjsa” tænkte jeg. Mit hjerte be-
gyndte at slå hårdt, I ved, på den måde der trækker 
opmærksomheden væk fra din vejrtrækning, så 
du glemmer at du også har brug for luft for ikke 
at besvime.
 Der var hun. Pludselig løftede hun elegant ho-
vedet og kikkede i min retning, næsten som om at 
hun kunne mærke at jeg stirrede på hende, men 
hun ænsede mig ikke. Jeg var næsten sikker på at 
hun var mor til to, men havde åbenbart taget sig 
en tur ud alene. Tankerne skiftevis frøs og hoppede, 

Træk & slip
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Anden dagen
Næste morgen, dag to, beskrev jeg i begyndelsen. 
Og tættere en 30-35 meter på råen kom jeg aldrig.

Ved frokosttid stod vi på DK-WAI’s skydebane for 
lige at få testet noget grej og nogle jagtspidser/
broadheads. Til dem af læserne der skulle være syn-
derligt interesseret, skyder jeg med en compound-
bue fra HCA high country archery og trækker ca. 
65 pund. Mine pileskafter er meget stive (300) 
wrath fra “trophy ridge”, jeg bruger en pilespids/
broadhead fra epek, med mekaniske blade der 
først kommer ud når spidsen rammer dyret. Den 
er sjovt nok ganske ukendt blandt mange buejæ-
gere men flyver 100% som en træningsspids! “HA” 
har du nogen sinde hørt en broadheadproducent 
der ikke praler med, at netop deres broadhead 
flyver med, hvad de kalder “fieldpoint accuracy” 
og hvis du tror på den, kan du købe Eiffeltårnet af 
mig! Men prøv lige “epek”.
 Klokken bliver 14.00 og jeg mærkede ængstel-
sen vokse inden i mig, solen skinner og der blæser 
en ok vind fra vest, perfekt til pürsch. Så jeg beslut-
ter at jeg vil sætte mig ud i skoven allerede kl. 15. 
Jeg fik lov til at side i den stige hvor Jens havde 
skudt sin rå aftenen før. Der var nemlig rapporteret 
om mange observationer af vildt på netop dette 
sted, så jeg tænkte, “hvorfor ikke. Hvorfor skulle so-
len ikke også skinne lidt for mig.” Selvmedlidenhed 
kan blive en jægers bedste ven, hvis ikke han har 
fået noget nedlagt længe. “Og jeg har ikke nedlagt 
noget længe”.
 Jeg sidder i stolen. Klokken er 15 00. Jeg er klar. 
Jeg er tændt. Jeg er søvnig. Vinden risler i kronerne, 
stolen rykker lidt, solen skinner, fuglene kvidr, 
zzzzzzz, jeg vågner med et sæt, “hvad”, “hva”, sådan 
noget møg, så skulle jeg have taget en “morfar” 
inden at jeg gik ud, men jeg ville jo så ger… zzzzzz. 
Jeg faldt i søvn igen. Denne gang vågnede jeg ved 
lyden af et “knæk” 15 meter fra stigen.
 “Råen”, og søvndrukken som jeg var, tændte 
autopiloten i mig. Mit blik gik fra råen og ned til 
nockloopen på min buestreng, hvor jeg fastgjorde 
min release, og i en nærmest synkronisk kordineret 

bevægelse, spændte jeg buen samtidig med at jeg 
rejste mig forsigtigt i stolen, sigtede, fandt bladet, 
fandt hjertet, og… sendte pilen afsted.

“Sjap”, sagde det i skovbunden da pilen borede 
sig ned i nedfaldsbladene. Dyret stormede ud på 
marken 5 meter længere ude, løb 10 meter syd 
på og så ind i skoven igen og ind i noget krat 20-
30 meter syd øst bag mig. Jeg tabte den af syne. 
“Åh nej, ikke igen”, ”havde jeg skudt over til den”, 
“Havde pilen fløjet for højt”. Sidste år havde jeg 
skudt over til en rå fordi at jeg havde glemt at når 
man skyder skråt nedad, skal men sigte lidt lavt. 
Var det virkelig sket igen? Jeg ventede og lyttede. 
Kun lyden af vinden i træerne hørtes. Jeg prøvede 
at kikke over til det sted jeg så råen forsvinde, men 
ingen lyde, ingen bevægelser, jeg flåede min hue og 
ansigtsmaske af…”Ahh, luft”. Vind i håret.
 Jeg tog endelig mod til mig og kravlede ned ad 
stigen. Jeg anede nogle farvede pilefaner en 15 me-
ter ude, “min pil”, nu kom sandhedens time. Jeg 
gik derhen, turde næsten ikke kikke på pilen, for 
den pil ville uden bramhjertelighed fortælle om 
jeg havde ramt eller klokket i den igen. Jeg kom 
derhen. Fanerne var krøllet helt sammen. Gummi-
pakningen som holdte de mekaniske barberblade 
sammen, var trillet helt op og holdt nu fanerne 
krøllet helt sammen. Men vigtigst af alt. Blod. Mas-
ser af blod. “BOM” sagde det, da stenen fra mit 
hjerte ramte jorden, “Jeg fik den, jeg fik den”. Blodet
var mørkerødt, og jeg indså at jeg måtte have ramt 
leveren. Mit blik forvandledes fra et fortvivlet bar-
neblik til en selvsikker “eastwood mine”. Jeg drejede 
hovedet i retning af hvor jeg så råen sidst. Kneb 
øjnene halvt sammen og tænkte, “jeg ved hvor 
du gemmer dig”.
 Jeg gik over mod det sted hvor jeg gik ud fra at 
den måtte ligge. Og ganske som forventet, lå den 
lige der hvor jeg sidst havde mistet den af syne. 
Ingen bevægelser, ingen rallen, ingen lyde. Kun et 
yndefuldt smukt dyr der så ud som at det sov. 
Mens jeg nærmede mig forventede jeg nærmest 
at dyret ville rejse sig og springe væk, men den lå 
der bare, helt stille, stendød.

 Noget den almindelige riffeljæger kun kan 
prøve at forstå, er den stilhed der omgiver et drab 
med en bue. det hele virker meget mere naturligt, 
man “myrder” ikke sammenhængen i naturen med 
et øredøvende skrald der skaber panik i alt liv i en 
radius af 1 km. 50 m længere væk kan der stå et 
rådyr der intet opdager når du sender en pil igen-
nem en af dens artsfæller.

Den aften havde Dennis grillet en 7 kilo stor vildts-
vinekølle i weberen. Jagtstuens varme rå brædder, 
opsatserne, billederne og ilden i brændeovnen, 
udgjorde den perfekte kulisse og afslutning på 
den perfekte jagtdag, for slet ikke at tale om det 
hjemmeudskåret egetræbord der stod midt i stuen 
og var ligeså skævt som Kong Volmers bagdel i 
sidevind! Vi delte nogle flasker Amarone og krøb 
til køjs.

Naturens ballader
Klokken var 06.00, jeg sidder nede på engen i et 
skydetårn. Ca. 150-200 meter væk mod øst, kunne 
jeg se skoven og i skovkanten kunne jeg se Dan, 
den tredje gæst. Han sad nu i den stige hvor jeg 
havde forsøgt nærmere bekendtskab med den en-
lige rå den første morgen. Der var en let tåge hen 
over engen, nærmest som på et af de der klassiske 
malerier, som man udadtil viser en kvalmende for-
agt for, men ens øjne alligevel ikke kan slippe, fordi 
hele ens sjæl længes efter at være der.
 Dan var den eneste der ikke havde investeret 
i en eller anden form for 3D camo dragt, og han 
syntes da også alt for tydelig. Havde han båret “gil-
lie” eller 3D dragt ville han have været umulig at 
se på den afstand. I en hel time havde han siddet 
stille i en position der grangiveligt får tankerne hen 
på Holger Danske. Buen stod ved min venstre side, 
hvilket også var min højre side, fordi jeg sad på en 
kontorstol.
 Og selvom at man har panoramaudsigt dér, 
midt på engen, er det faktisk hamrende stressende 
at sidde og skulle holde øje med liv 360 grader 
omkring dig. Men udsigten… Disen. I mit hoved 

at spille Carl Nielsen’s tågen letter, mens jeg sad 
og drejede rundt på stolen, “der er engen, der er 
åen, der er skoven og der sidder Dan”. Igen, “der er 
engen, der er åen, der er skoven og der står Dan…

“Tågen letter” forsvandt fra mit hoved. Dan stod i 
sin stige med armen løftet! Det kunne kun betyde 
een ting, hans bue var spændt og han stod og 
sigtede. Men på grund af lidt bakke, kunne jeg 
ikke se se, på hvad. Kunne det være min rødhå-
ret fra første dagen? Pludseligt må skuddet have 
faldet, for den stilhed der var før, blev nu afløst af 
et rådyr der gøede. Det kom tydeligvis henne fra 
Dan, men det kunne ikke være den Dan havde 
skudt efter for han var på vej ned af stigen. Jeg 
så nu dyret 100 meter væk! Det skældte ud i en 
mundstrøm som netop kendetegner det modsatte 
køn, så jeg antog at det var råen. Hun plaprede 
fortsat i en uendelighed, og det gik derfor op for 
mig at Dan må ha’ stødt ind i to rådyr og har, lige 
efter tekstbogen, skudt lammet. Og hold da op en 
“skideballe” han fik (forståeligt nok). Hun løb ind 
i skoven. Og ligesom vi ved at kvinder både kan 
rende og skælde på en og samme tid (de multita-
sker bedre end os mænd) løb hun videre og gøede 
inde i skove mens hun løb nord i skovkanten. Åh 
nej. Lige mod Jens’s stige! Pludselig blev der stille, 
helt stille. Engen stilhed gjorde igen krav på mine 
øregange, på samme måde som når naboen, efter 
en time, endelig slukker for græsslåmaskinen. Se-
kunder føltes som minutter. Jeg ved ikke helt hvad 
der kan få en så hidsig kvinde til at lukke munden, 
men Jens’s spidse pile kunne udgøre nogle skarpe 
argumenter!!
 Jeg sms’s til Jens, “Hørte du den, så du den”, “ja” 
“ja hvad”, “Jeg skød den, men vist ikke særlig godt, 
hvad gør vi”. Jeg skrev at jeg kom derover…
 Jeg gik over engen og tænkte, at da han så 
sit første dyr gå ned på stedet, måske troede at 
der var noget galt hvis dyret løb. Jeg tog fejl, dyret 
havde i skudøjeblikket hoppet frem, og udgangen 
af det blev et skud lige langt nok tilbage på dyret. 
Men der var meget sweis, og det var lyst og rent 
blod. Han må have ramt noget mere end maven… 
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SLIP…
 

Hjemme ved huset og jagt-
stuen tager vi de obligatoriske billeder, skifter og 
pakker bilen. Jeg får nogle dvd’er med hjem som 
er nogle dobbelte dvd’er om buejagt som Dennis 
og Eric selv har optaget i netop den skov vi nu 
har været på jagt i. Buejagt med DK-WAI, hedder 
den. Vi siger behørigt farvel og da det er Jens der 
kører bilen hjem til Jylland, kunne jeg sidde og lade 
mine tanker falde tilbage på højdepunkterne for 
den bedste buejagt jeg til dato har været på, og på 
den venlighed og gæstfrihed som Eric og Dennis 
havde været så rundhåndet med.

Og til dig der omsider har mandet dig op til at 
prøve buejagt, vil jeg bare sige, “træk & slip”.

hvilket også var meget 
sandsynligt da Jens sky-
der med en jagtspids der 
næsten skærer 5  cm Ø 
med 3 knive… Nå, men 
væk var “tøsen”.

Kort tid efter ankommer 
sweishundeføren. Jeg har 
altid set det som skamfuldt 
at skulle være nød til at ringe 
til sådan en, selvom jeg aldrig 
har oplevet det før. Jeg har nok 
betragtet det lidt som at have kommet til at skide i 
sengen på hospitalet, og at han med sikkerhed ville 
have samme blik af bebrejdelse som den sygeple-
jeske som skal tørre op efter dig. Men han smilede 
i hele femøren? Og da han fortalte at han havde 
omkring 200 ansøgninger om året, og at kun 1 til 2 
af disse, var for buejægere, lettede det da også lidt. 
Ligeledes fortalte han at dyrene aldrig var løbet så 
langt når de var skudt med bue. Afblødningen sker 
meget hurtigere når dyrets væv er skåret op med 
barberblade end når det er flået op som følge af 
et geværskud. Jens’s andet dyr blev da også fundet 
med det samme.

For første gang nogensinde er det muligt at tage 
den eftertragtede prøve som buejæger på Fus-
singø. I forbindelse med at vildtkonsulent Markus 
Sandor Hestbæk fra Skov- og Naturstyrelsen fik 
ansættelse i Kronjylland, blev det pludselig en mu-
lighed at holde bueprøverne på det skønne Fus-
singø. Hestbæk er selv buejæger, så det lå jo lige for 
at tage udfordringen op. På denne dag er der mødt 
folk frem fra hele landet, men især fra Randers og 
Nordjyske Buejægere. Disse 2 klubber har stået for 
uddannelsen af en lang række af de buejægere, der 
i dag skal bestå den afgørende prøve.

Udover at have almindeligt jagttegn, så skal man for 
at blive buejæger, også gennemføre et særskilt kur-
sus samt bestå en teoretisk og praktisk prøve. Den 
teoretiske prøve består af 20 spørgsmål om buejagt 
og der er kun plads til 2 forkerte svar. Denne dag er 
der ingen der dumper, og de fremmødte instruktø-
rer ser da også svært tilfredse ud. Buejagtinstruktør 
Jørgen Haller fra Nordjyske buejægere og Asger 
Sloth fra Randers buejægere er da også tilfredse. 
Det er, for dem begge første hold aspiranter, som 
de har uddannet, der er til prøve i dag.

Anden del af prøven har de ikke haft så stor indfly-
delse på. De har undervist aspiranterne i bueskyd-
ning, men det er op til aspiranterne selv at træne 
tilstrækkeligt med deres buer. Prøven består af 6 
skud mod skiver der forestiller rådyr, buejæger-

nes foretrukne bytte. For at bestå, skal der ram-
mes med et dræbende skud på mindst 5 af de 
opstillede mål. Målene står på forskellige afstande 
mellem 10 og 25  meter, mellem æbletræer og 
blommetræer og med flot udsigt over søen. Man 
fornemmer tydeligt, at kursisterne ikke har fokus 
på udsigten over søen, men på det mere nære; at 
ramme skiven og udsigten til at blive buejæger.-

Inden der skydes, skal pilene vejes og hastigheden 
måles. Buerne skal opfylde bestemte krav, men er 
alle så kraftige, at de nemt skyder en pil gennem 
selv større dyr. Buerne er alle, næsten uden undta-
gelse, de moderne compundbuer, der kan levere 
en ufattelig kraft og præcision. Undtagelserne er 2 
personer med langbuer. Langbuerne er, som da de 
samme personer var drenge, en bøjet pind med en 
snor, uden sigtemidler eller andet udstyr. Eller som 
en compoundbue skytte bemærker, “en langbue 
er faktisk en kæmpe ostehøvl”. Compoundbuerne 

Så kan der tages
        buejagttegn i Randers
Buejagtprøver på Fussingø – Så er der ingen grund til til trække den læn-
gere! Den næste bueskytte griber buen og et par pile. Indenfor de næste 10 
spændende minutter bliver det afgjort, om han har gjort sig fortjent til titlen 
buejæger og dermed retten til at gå på jagt med bue og pil. Han, fordi der 
er ingen kvinder denne dag på den grønne plæne ved Fussingø og fortjent til 
titlen, fordi det kræver, ja sin mand at bestå bueprøven.

Af Haller
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er forsynet med alverdens hjælpemidler i form af 
sigte, stabilisator, release, ja og hjul i hver ende. 
“Det er sådan en slags buejæger rollator” replicerer 
en anden skytte.

I forbindelse med foråret kurser spurgte man alle 
aspiranter om begrundelsen for at ville være bue-
jæger og den altovervejende grund, er et ønske om 
at komme tættere på naturen og få større jagtlige 
udfordringer. Og udfordringen er ikke at kunne 
ramme, det er blot en forudsætning. Udfordringer 
er, at kunne bringe sig ubemærket ind på 20 meter 
eller tættere på det man vil ramme, og når man 
så er det, at trække buens ca. 60 pund uden at 
blive opdaget. 

Som dagen skrider frem kaldes alle frem en efter 
en og tager turen rundt til de 6 mål sammen med 
Sandor. Det er en skøn dag. Solen skinner og på 
søen er der masser af fugleliv. Efter at par timer 
har de fleste været igennem. På plænen ligger et 
par buejægere. De har begge trænet et par år med 
langbuen i håb om at være dygtige nok. Der er 
færre end 10 der har tilladelse til jagt med langbue, 
og de ved det er svært.

For dem begge endte første forsøg med Ikke be-
stået og nu kan de ved erlæggelse af 205,- prøve EN 
gang mere. Rundt omkring ligger glade bueskytter 
der har bestået. Det er tydeligt, at langbueskyt-
terne gerne vil have ro, men de forstår naturligvis 
de andres glæde. Og de andre forstår ikke deres 
hentydninger! “Michael og Haller, hvem vil først?” 
Sandor kalder dem frem og Haller tager første om-
mer. Der er pludseligt blevet stille hos de andre, det 
bliver der altid når langbueskytterne skal prøve. De 
ved alle, hvad der kræves. De kan se, at der skydes 
men ikke om der træffes. Videre til næste. Her kan 
man selv på afstand se, at det var en forbier, og da 
Sandor vender næsen op efter Michael, ved alle at 
det heller ikke gik anden gang. Det gjorde det heller 
ikke for Michael. Trods det, at begge har trænet 
hjemme og bestået derhjemme så er det ikke nok. 
Som Asger Sloth summerer det op. “9 gange ud af 
10 er ikke nok. Det skal være 10 ud af 10 – hver 
gang”. Asger er vist også den eneste der har taget 
både til langbue og recurvebue samme dag, og 
som aldrig har ejet en compoundbue!

Dagen afrundes med pølser, brød og en vand. 
Det har været en herlig dag for alle. 25 jægere har 
fået lov at kalde sig buejægere og i de næste år vil 
endnu flere helt sikkert besøge frugthaven på Fus-
singø i håbet om at bestå den eftertragtede prøve. 
Både Nordjyske Buejægere og Randers buejægere 
melder i hvert fald om stærkt forøget interesse 
for buejagt, efter de er begyndt at lave kurserne. 

Dagen er slut. Det flyver i luften med buejægernes 
egen hilsen “Træk og Slip”, en pendant til Knæk og 
Bræk. Det er snart oktober, jagttid og vi glæder 
os… træk og slip!

Dysten om Den Gyldne Pil er fore-
gået i mange år. Det er en årligt 
tilbagevendende begivenhed hvor 
Nordjyske Buejægere dyster med 
Randers Buejægere om det særdeles 
eftertragtede trofæ. Skydningerne 
arrangeres på skift i Hjallerup og i 
Randers. Den arrangerende klub 
sætter banen op og bestemmer 
hvordan der gives point. I år 2010 
foregik det i Randers og 12 toptrim-
mede buejægere fra Nordjylland tog 
turen sydpå, i forventning om igen 
igen at vinde dysten. 

Dagen startede med fælles morgenmad i Randers 
Buejægeres hyggelige klubhus. Efter morgenmad 
var der afgang til terrænet hvor skydningen 
skulle foregå. Der var ca. 30 3D-dyr fordelt på 
arealet og alle jægerne blev inddelt i patruljer 
ved lodtrækning, dog således, at de traditionelle 
skytter gik i egen patrulje. De 12 skytter fra Nord-
jyske Buejægere blev mødt af cirka samme antal 
fra Randers Buejægere. Randers Buejægere havde 
til dagen indskrevet en enkelt verdensmester på 
deres hold, i håbet om at vinde.

Der var alt i buer repræsenteret, lige fra de nyeste 
compoundbuer med stabilisator dual cam, parallel 
limbs, indstilligt sigte, pilehylder med dæmpning, 

fall away og alt i udstyr, til den anden ende af ska-
laen; Lynge’s bue som er en askepind med en snor.

Uanset hvad man skød med, så var målene og 
afstandene de samme. Det betød, at der var mas-
ser af sjove og udfordrende skud, blandt andet 
en jern bjørn der endte med at koste nogle pile. 
Hele banen var særdeles jagtrelateret, da det var 
de samme stiger og platforme der senere bliver 
anvendt til jagt. 

Da runden var slut havde alle skytter haft nogle 
fortrinlige timer med bueskydning og løgnehi-
storier. Vel hjemme i klubhuset, blev der startet 
grill op og der blev regnet og lagt sammen til 
den store guldmedalje. 

Skytterne var delt op i 2 klasser, buer med hjul 
og buer uden hjul. For buer med hjul blev de 3 
første placeringer taget af jægere fra Nordjyske 
Buejægere. 

I klassen med traditionelle buer vandt Randers 
med Nordjyske på de 2 næste pladser. Der var 
kun 3 deltagere, men nok til de kunne hygge sig 
under hele runden.

Det samlede resultat, og retten til Den Gyldne Pil 
det næste år, blev at Randers buejægere havde 
vundet med en lille margin. Stort tillykke.

Det var en super dag og giver begge klubber lej-
lighed til at prøve nye ting og udveksle erfaringer. 

Dysten om                 Den Gyldne Pil
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Holland jager buejægere
Buejægere i transit i Schiphol Lufthavn i Amsterdam trues med 
bøder og fængsel, hvis de gør ophold der med pilehoveder til jagt, 
fordi det hollandske politi betragter dem som kontrabande.
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Baldur's
Hej, mit navn er Niels Baldur. Jeg har dyrket bueskydning og buejagt 
i over 20 år, skudt på det danske landshold siden 1988, og jagtet med 
bue siden 1985. Siden 1986, har jeg hjulpet buejægere og bueskytter 
i tusindvis med alverdens problemer, holdt trimnings-kurser i Norge, 
Sverige, Tyskland og Danmark, coachet hundredvis af skytter. Jeg 
har altid haft glæde af at hjælpe andre, og dette krydret med en 
stor nysgerrighed, er grundlaget for “Baldur's tekniske brevkasse”. 
Brevkassen vil omhandle alt inden for trimning, buejægertips, 
mental træning, skiveskræk osv, samt div. spørgsmål stilet til mig. 

Vi skriver februar 2011, pt. er vi ca. 1.100 buejæ-
ger og sådan som det ser ud nu, vil antallet stige 
kraftigt de næste år og det betyde mere informa-
tion fra bueskytte klubber, lokal foreninger under 
FADB og bue forretninger omkring de mest basale 
grundregler for bueskydning. Problemet som jeg 
ser det lige nu, er at over 40% ikke er medlem 
af en klub og ikke kender nogen der kan hjælpe 
dem med grundreglerne og derfor heller ikke har 
muligheden for at få den rigtige træning. Et an-
det problem er desværre også, at rigtig mange 
bueskytte klubber ikke er gearet til at modtage 
buejæger forstået på den måde, at de ikke rig-
tig taler samme “sprog” og derfor heller ikke er i 
stand til at give dem den rigtige opstart. Det tredje 
problem er at der ikke findes nok kvalificerede 
træner/instruktør, der er i stand til at hjælpe kor-
rekt. Alt for mange er grej & trimnings fikseret og 
vil meget gerne hjælpe buejæger i god tro, men 
hvis grund stilen ikke er i orden, så glem alt om at 
trimme dig fra et problem. 
 Det hjælper ikke noget, hvis en buejægers basale 
grundviden/optstilling ikke er i orden, for den dår-
lige skydestil forplanter sig videre i trimningen og 
desværre også i varierende træfpunkter. For at blive 
en god skytte under alle former for konditioner, 
kræver det for det første mange tusinder af skud, 
men også at fodstilling, greb i bue, optræk, ankring, 
korrekt aftræk og så “follow trough”, gennemførsel 
af skuddet, for at ramme præcis hver gang.

TEKNISKE BREVKASSE

Hvis vi ser overordnet på det, så vil buejæge-
ren's manglende grundviden måske betyde flere 
anskydninger og derved større negativ fokus på 
buejægeren, og i værste fald ingen buejagt. 
 En fejl jeg ser hos næsten 95% af alle buejæger, 
er forkert greb i buen. En lille ting som jeg prøver 
at lære alle som køber en bue, men som desværre 
bliver glemt når der er gået lidt tid. Har man ikke 
en mentor der kan hjælpe en, så fortsætter man 
desværre i en forkert retning. Forkert greb i buen 
medfører desværre, at buen støjer mere, mere 
upræcis, er ude af balance og slår i armen. 

I denne artikel vil jeg koncentrerer mig om korrekt 
greb i buen, men kort beskrive korrekt fodstilling

Fodstilling
• Spredte ben ca. skulderbredde 
• Oprejst balance i kroppen, med vægtfordeling 

midt over vristen.
• Lås ikke knæleddene (knæskallen skal ikke 

trækkes opad).

Højre

Venstre

Skyderetning

Sk
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• Pilen nockes og releaset placeres på strengen.
• Placér hånden i buegrebet og i releaset.
• Fortræk + optræk til ankring med lav skulder 

(trækkes ned i ryggen).
• Under ankring “venter” du et split-sekund så 

tyngden på buegrejet og bevægelserne får tid 
til at sætte sig

Et perfekt greb i buen kan opnås meget simpelt, 
ikke sagt at det føles behageligt eller let i starten, 
men med lidt træning vil det være den simpleste 
ting at gøre. Med et perfekt greb vil du kunne opnå 
meget mere ensartet præcision, træfsikkerhed og 
det uanset om du har dit jagttøj på, tykke hand-
sker eller du blot står og træner i en T-shirt 

Buegrebet
• Trykpunktet inde i håndfladen må ikke “over-

træde” livlinien og skal være ca. hvor den sorte 
prik indikerer dette.

• Lad evt. en til tre af fingrene krumme sig let 
sammen, som om du vil tage en tændstik fra 
en bordplade. Denne position fjerne mange 
variationsmuligheder, som er til skade for præ-
cisionen. Se til at du ikke trykker tommelen 
mod buesektionen. 

Ved et standard greb (korrekt greb illu. 1 & 2) 
vil buen balancere i hånden, minimerer vrid og 
spændinger i håndledet, trykpunktet vil ligge me-
get tæt på pilen og over livlinien, der samtidig gør 
trimning meget lettere og i skudafgangen vil buen 
føles mere retnings stabil og samtidig ikke vride i 
skuddet. En gylden regel når man ser på sin hånd 
i grebet, er at pege og langefingre knoerne danner 
en vinkel på ca 45°, se illu. 2.

Ved et overbukket greb (illu. 3 & 4), som desværre 
alt for mange føler behageligt, er håndleddet over-
bukket, man trykker for dybt i buen, under livlinien 
eller sagt på en anden måde, trykket er for langt 
væk fra pilen, man vrider i buen og i skudafgangen 
vil det overbukkede håndled vippe tilbage til std. 
position, strengen slår ind på armen og buen stø-
jer mere og specielt ved high lett off buer har vi 
ofte set skytten vride strengen af hjulene, dog flest 
gange hvor buer er monteret med ekstrem cam's
En hel del har vænnet sig til at bukke armen, for 
at minimere i-slag fra strengen, men det løser des-
værre ikke det faktom, at opsætningen er forkert 
og at man samtidig mister styrke og stabilitet i 
buearmen. Ved korrekt greb i buen, vil man sagtens 
kunne have en strakt arm også uden at strengen 
slår i armen.

En god ting er, at det aldrig er for sent at lære 
noget nyt og du kan lige så godt starte i dag som 
i morgen. Med et nyt greb og med lidt træning 
vil du opnå en stabilitet og præcision du ikke tro-
ede muligt, der igen vil betyde mere på tasken og 
mindre anskydninger!
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Jesper Miller skød råen i Fulden den 4. dec. 2010. 

Anders Christensen. På min tur til Sydafrika i sidste 

uge fik jeg denne kudu – og overskred dermed bud-

gettet men heldigvis var fruen forstående! Den blev 

skudt fra 25 meter og gik ca. 50 meter før den faldt. 

350 kg og et dejligt trofæ.

Morten Olsen. Skød mit første stykke vildt med buen, 

1. okt. 2010, efter en lang og svær kravletur. Endte på 

8 meter og bukken forendte efter 15 meter – god pil.

Rasmus i Alberta Canada med Bowhunter Tours. En 

pragtfuld jagt med vildt over alt og masser af mulig-

hed for gode pürch. Den 6. sep. 2010.

Dennis Würtz. Bukkelam og rå skudt på “Ny Vraa” 

den 2. okt. 2009. Se tatovering.

Peter Fogh. Skød råen her med nogle enorme snabel-

sko den 4. december, hun gik lidt mærkeligt og det 

forstår man godt med de klove.

Henrik Pedersen. 1. buk som jæger, og så oven i købet 

med buen. Skudt på 18 meter i min hjemmelavede 

ghilliesuit.

Jens Ejsing med smuk 6 ender.

Paraden er fra dec. 2010 på Knuthenborg.  

8 rådyr, 4 fasaner og 1 hare.

Per Sørensen. Så lykkedes det endelig at få nedlagt et 

rådyr med buen. Det er skudt på 15 meter og gik ned 

på stedet. Det var en KANON oplevelse.

Trofærummet
Send dine billeder med en kort beskrivelse, så vil vi sætte en god flaske whisky 

på højkant. Der vil blive trukket lod for hvert nummer af Buejægeren så også 

ham der har brugt hele jagtsæsonen og skudt en spidsbuk (måske hans første 

stykke vildt med buen) også er begunstiget til at vinde.

Sendes til peterfogh@hotmail.com

Vinder af nr. 2, 2010: Helge Brummer. Der er en god 

flaske whisky på vej til Helge TILLYKKE »
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Lokalforeninger 
under FADB

1.  Randers Bueskyttelaug 
& Buejæger

Kontakt: Wandy Olsen
Rævebakken 19, Nørre Onsild 
9500 Hobro
Mail: jagt@randersbueskyttelaug.dk 
www.randers-buejaegere.dk

2. Sydjydsk Buejæger Laug, Vejen
Formand: Egon Bøttker
Gestenvej 13, 6600 Vejen
Tlf: 75 36 37 45
Fax: 75 36 37 80
Mail: boettker@gmail.com
www.sjbl.dk

3. Svendborg Buejæger
Formand: Steffen Jensen
Skovballevej 125, 5700 Svendborg
Tlf: 62 54 20 80
Mail: skovballe@c.dk

4. Stenlille J&F Buejæger
Formand: Henrik Højgaard
Fulbyvej 14, 4180 Sorø
Tlf: 57 80 87 37
Mail: henrik@bowhunting.dk
www.sjfs.dk

5. Nordjyske buejægere
Formand: Dennis Mørk
Hasselvej 13, 9310 Vodskov
Tlf: 98 25 54 16
Mail: hasselvej@vip.cybercity.dk

Buegrej  dk
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g r e j
t i l
b u e j a g t

Forhandles af ledende jagtbutikker i Danmark · Nærmeste forhandler henvises på telefon 
89 207 993 eller info@X3M1.com Se alle vores produkter og meget mere på www.X3M1.com

1300,-

3D Ansigtsmaske
3D Camouflage maske.
Super let materiale, bryder 
dine konturer.
One size

Camo 3D Poncho
3D Poncho. Super let materiale, bryder dine konturer.
One size

Læderhandske
Tynde skydehandsker 
til f.eks. flugtskydning.
Str.: M, L og XL

Buejagt Platform
Stærke pulverlakerede stålrør.
Højde til platform: 200 cm.
Pakning: 9 x 64 x 108
Vægt: 12 kg.
(Før 1400,-)

700,-

Skydestige
Stærke pulverlakerede stålrør.

Højde til sæde: 160 cm.
Pakning: 12 x 79 x 225 cms

Vægt: 19 kg.
(Før 1600,-)

249,-

3D Camo Sæt
Sættet består af bukser, 

trøje, maske, bush-hat 
og  handsker.

Autumn Brown
Spring Green

(Før 999,-)

799,-
Original Wetlands

(Før 999,-)

499,-

600,-
99,-



Kirsten på hendes pürch. Kenneth nedlagde på 
samme jagt en Gnu (Blue Wildebeest) to Impala, 
1 Blesbok, 1 struds, 1 Zebra, 

Rovdyret

Min største jagt til dato startede med at John, ege-
ren af farmen Amakulu safaris spurgte mig hvad 
mit ønske trofæ måtte være. Efter nogle sekunder 
kunne jeg sige at det ville være, når jeg fik chance 
til en løve… hvis den nogen sinde ville komme. Vi 
snakkede ikke mere om det, jeg skød sener samme 
dag en virkelig flot Commen Impala (Normal Im-
pala) Jeg havde haft held til at nedlægge en Black-
face Impala i 2003 i Alldays Sydafrika på samme 
størrelse som denne ca. 23, så dette var uden tvivl 
et trofæ som jeg var meget glad for. 
 Ved aftens maden spurgte John Ekenberg om 
jeg stadig gerne ville nedlægge en løve, mit svar 
var kort. JA. Han havde i dagens løb fundet et sted 
hvor det var muligt at nedlægge en løve, så hvis 
jeg mente det alvorligt så kunne det arrangeres. 
Der var selvfølgelig nogle formaliteter som skulle 
være i orden dvs. papirarbejdet. Hvis dette ikke var 
på plads kunne jeg glemme alt om det. Nations 
konsavations som står for licenser til denne slags 
jagter, havde fri og ville først være på arbejde dagen 
efter, men tiden for hvornår vi skulle hjem med fly 
m.m. gjorde at det nok ikke kunne nås. Hvis det gik 
i orden skulle vi kører ca. 400 km for at komme på 

jagt, papirerne var udfyldt og faxet af sted men intet 
var afgjort, så jeg tog på morgenjagt efter hvad som 
helst, men havde kun en ting i mine tanker løvejagt.
 Vi havde siddet hele dagen ved vandhul, der 
havde været nogle Zebra og Blesbok som havde 
været meget tæt på men vinden havde været en 
drillepind hele dagen så min chancer var løbet ud i 
sandet. Om eftermiddagen var vi flyttet til et andet 
blind. Efter nogle timers anstand kom en struds 
ind på skudafstand, men der skulle gå mere end 
en time før at den gav mig chancen for et skud. 
Den gik ned i skuddet, en fin hun struds og snart 
var i på vej hjem. 
 John stod i mørket med nogle papirer i hånden 
og tog i mod os da vi kom til farmen, han havde 
fået en fax retur fra Nation Konsavation, papirerne 
var i orden så vi skulle kører næste aften/nat. Re-
sten af aftenen havde jeg en hel strøm af spørgsmål 
om løvejagt, skudafstand, spor, hvis, om, og hvad 
hvis m.m. Jeg kunne næsten ikke sove den nat. 
 Næste dag stod kun på træning, jeg ville være 
100% sikker på mit udstyr. Det var jeg jo, men nu 
skulle jeg på jagt efter et af verdens farligste rovdyr. 
Jeg har i min tid skudt 3 bjørne og en bisonokse. 
Jeg har været på Leopardjagt i Namibia uden at 
skyde nogen, jeg har haft gepard inde på 50 meter 
uden at kunne komme til skude, så jeg vidste hvad 
dette krævede af mig, ydermere så skulle jeg havde 
en filmfotograf med samt 3 proff hunters, som jeg 
havde et ansvar over for.

Denne jagt var planlagt til august 2010, vi var 4 
danske buejæger som var taget af sted på jagt på 
farmen “Amakulu”, næsten alt forløb som planlagt 
bortset fra at 2 af jægerne blev antastet i Holland af 
Security på grund af at de havde jagtspidser i deres 
buekuffert. Alle deres jagtspidser blev konfiskeret i 
lufthavnen, grundet at disse var ulovlige i Holland, 
selv om at de kun var i transit, Bue kufferterne 
var blevet gennemlyst og taget ud af transpor-
ten mellem flyene. (Husk det! undgå Holland når 
du rejser med jagtspidser). Derudover forløb det 
som kotelet i smør. Vi havde 8 dages ophold og 6 
dages jagt fordelt på pürch og anstands jagt, som 
de fleste vil gætte på, så var det anstands jagterne 
som der var mest succes på. 
 Arrangementet var ud over alt forventning, 
maden var i top, guiderne var i top og trofæerne 
var i top. 
 Min første dag var pürch på blå Gnu, noget jeg 
havde prøvet mange gange før, i Namibia på den fri 
vildtbane uden held, ikke at dette var meget nem-
mer, her under hegn, slet ikke, pürchen var ud over 
den åbne savanne, uden nogle steder at gemme 
sig, så det foregik helt nede på navlen hele dagen. 
På et tidspunkt lagde Gnu tyren sig ned og tyg-
gede drøv med hovedet i vores retning, vi kunne 
intet gør andet end ligge hovedet ned i græsset 
så den ikke kunne se os. Der lå vi kun 40 meter fra 
Gnuen og sov en times tid, da den rejste sig fik den 
øje på os og fortrak stille og roligt alt i mens den 
konstant kikkede på de mærkelige skikkelser i det 
høje græs. Efter en hård dag med masser af uheld 
og ingen optimale skudchancer på de anbefalede 

max 30 meter, lykkedes det mig at få et skud ind 
på 50 meter, Gnuen stod under et akacie træ ved 
foden af en kopie (en lille klippe formation). Pilen 
var perfekt, vinkel mm var også som det skulle 
være, men hård vind fra west hele dagen var måske 
årsag til at pilen sad ca. 20 cm forlangt fremme, 
dvs foran forbens knoglen og ikke bag, som jeg 
havde sigtet og altid vil havde det, resultatet var at 
vi måtte sporer den temmelig langt ca. 400 meter 
igennem meget tæt bush for til sidst i mørket at 
finde den på en lille Kopie (en lille bjergtop). An-
strengelser i løbet af dagen havde trykket en stor 
gnu hen til hvor Kenneth sad på anstand ved et 
vandhul, så han fik en optimal chance til den, som 
han selvfølgelig benyttede sig af, så hans skudliste 
efter den første dag var en Blesbok og en gnu, jeg 
måtte nøjes med min første Blue wildebeest, efter 
at havde rejst på kontinentet i 10 år. Ikke, at jeg 
ikke havde været på jagt efter dette vidunderlige 
dyr mange gange før, men chancen havde aldrig 
været optimal, om den var det denne gang, kan 
diskuteres meget, men den er leveret på paraden. 
50 meter er en meget stor chance at tage og en 
chance jeg aldrig ville tage på eks. et stykke råvildt.
 Kirsten var på pürche samme dag efter Zebra, 
uden held og heldet var bestemt ikke på hendes 
side hele den uge jagten foregik, men det er også 
store krav at stille til en helt ny buejæger, når hun 
kun ønskede at pürche. Hun havde lykkeligvis ned-
lagt et stykke råvildt på bukkejagten samme år. 
 Hendes kæreste Birger Olsen havde mere held 
i sprøjten, han fik både en Eleand og en Spring-
bok, men brugte det meste af tiden sammen med 

Mit ønske trofæ 
Alt jagt i Sydafrika er under hegn uden undtagelse, man skal lede længe efter 
et område hvor der ikke er hegn, hvis det overhovedet findes. Dette er ikke nyt 
for mig og bestemt ikke noget der er en hindring på mine jagter i Sydafrika. 

Af Hans Jensen
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Klokken var 4 om natten da vi kørte ud af farmen 
med retning af Hartebeest fontain en hegnede 
farm på 2000 ha hvor de havde løver gående sam-
men med storvildt dvs. Caffa buffalo, Næsehorn, 
Flodheste, Giraffer, antiloper samt nogle Dådyr 
som hoved saglig fungerede som foder, de var 
nemmer at fange end det andet vildt. Jeg tror ikke 
jeg kan beskrive hvilke tanker der rendte gennem 
hovedet på mig de følgende timer. Dette var helt 
nyt for mig på mange måder. De bjørnejagter jeg 
havde været på var alle planlagte i mange måne-
der i forvejen hvor jeg kunne læse bøger m.m. om 
det jeg skulle opleve, jeg havde mulighed for at 
forberede mig fysisk og ikke mindst psykisk. Det 
havde jeg ikke denne gang, situationen var opstået 
under en jagt og jeg havde ingen forberedelser på 
det der nu skulle ske.
 Vel ankommet og indlogeret i lækker omgivelser 
med udsigt over søen med flodheste. Er det tid til at 
hilse på min guide og backup Frikkie. En fyr på ca. 
30 år, 165 cm høj og et tandpasta smil som fyldte 
hele hans ansigt, han havde brugt hele sit voksne liv 
på at guide jæger på jagt efter the big five. Han ville 
meget gerne se mine skyde egenskaber før vi gik på 
jagt jeg skulle skyde 4 pile på hans anvisninger, så 
efter at jeg havde placeret 2 pile i plet på 20 meter 
og 2 i plet på 40 meter var han glad, nu var det bare 
reglerne vi skulle igennem. Han remsede dem op 
og understregede at der ikke er nogen som vender 
ryggen til og stikker af uanset hvad der sker! Hvis 
den laver et Mog actack (skræmme angreb)vil han 
ikke skyde, han forsikrer mig om at han ved med 
100% sikkerhed hvornår det er et skræmme angreb, 
til gengæld skyder han hvis det er et reelt angreb 
uanset om jeg har placeret en pil eller ej. Ingen går 
ned på knæ uden vi alle er enige om det. Hvis jeg 
kunne acceptere dette kunne jagten begynde. Vi 
skulle bare begynde sporsøgningen, så ville han 
støde til os hurtigst muligt. 
Vi kørte rundt på reviret hele dagen og kikkede 
efter spor uden held. Først over middag så vi de 
første løve spor som vi fulgte der var gået 3 løver 
i forskellige størrelse. Frekkie virkede ikke særlig be-
gejstret for at skulle følge efter dem, for mange øjne 

sagde han. Vi kørte derfor videre for at finde flere 
spor, helst fra en enlig hun løve. Tiden gik hvor vi så 
mange bøfler, næsehorn samt forskellige antiloper 
m.m. men ikke flere løvespor – pludselig stopper 
trackeren bilen han har set et enkelt løvespor som 
han ved nærmer studier sammen med Frekkie er 
sikker på er en hun løve. 

Nu begynder jagten, vi følger sporene gennem tæt 
krat, lidt åben savanne og igen meget busch, det er 
svært at sige hvor langt tid der er gået med dette 
men det føles som timer, 2 gange når vi at se noget 
af løven på en afstand, der ligner 60 til 70 meter. 
Hver gang stopper vi, går ned i knæ for at se om vi 
kan se den under bushen i hvilken retning den går, 
men uden held, der er ingen tvivl om at den ved 
at vi er efter den og er begyndt at føle sig presset. 
Vi fortsætter længe og snart er vi ved kanten af 
den åbne savanne, vi står længe og kikker ud ovre 
savannen men græsset er ikke højt nok til at skjule 
en løve og snart begynder vi at kikke bagud for at 
se om ikke den skulle være gået rundt om os, vi 
trodser alle regler og er helt nede på maven for 
at se om vi kan se den under bushen, alle 3 proff 
huntere med deres rifler i kaliber 416 rigby og 375 
mag. er klar med riflerne ved kinden. 
 Pludselig siger Frekkie jeg har den, hans træ-
nede øje havde fanget den i mellem de tætte 
grene i et akacietræ 300 meter ude på savannen, 
jeg måtte anstrenge mig, selv med min kikkert for 
at se den. Dette er en meget dårlig situation. Vi 
kan umuligt komme tæt på træet uden at den vil 
se os. Træet er så tæt i grenene at jeg umuligt kan 
komme til skud hvis vi endelig kan komme tæt 
nok på. Vi står længe i kanten af bushen og snak-
ker om hvad der er fornuftigt eller smart at gøre 
lige nu, tiden er mod os om en time til halvanden 
er solen gået ned så det er nu der skal handles, vi 
går i en stor bue på ca. 300 meter omkring træet, 
for at komme ind i en vinkel så vi på en måde er 
skjult af træets grene. Der var ikke nogen tvivl om 
at løven var klar over at vi var på sporet af den, det 
var jo derfor at den var søgt op i træet. Men håbet 
var at den ville føle sigt presset og springe ned og 

søge tilbage til bushen og vi ville på denne måde 
ikke stå i vejen for den.
 Vi er nu meget langsomt kommet ind på en 
afstand af ca. 30 meter, stadigvæk uden noget at 
skjule os bag. Der er ingen tvivl om at hun løven 
føler sig rimelig tryg oppe i træet godt gemt bag 
grene og kun med sine gule øjne fri af forbenet 
til at iagttage mig og mine følge svende. Frekkie 
er nu blevet tydelig utryk og vil gerne havde at 
jeg skal skyde, men det er umuligt at få et sikkert 
skud ind. Vi bevæger os tætter på stadig uden skud 
muligheder, Frekkie gør mig nu helt klar hvad et 
skud i denne situation vil betyde. Der vil ske en af 
2 ting enten vil den springe ned fra træet og tage 
flugten mod bushen, eller den vil komme ned fra 
træet og direkte mod mig hvad han mener der er 
90% chance for. Han siger jeg skal kun tage skudet 
hvis jeg føler mig helt klar til dette. Jeg kan stadig 
ikke skyde på grund af grene og har sådan set mest 
lyst at stoppe nu, da jeg ser at hvis jeg kan komme 
ind i en anden vinkel så er der en chance. Jeg er helt 
fokus på at finde en lille tunnel til pilen og endelig 
er den der, mens jeg holder øjnene og fokus på 
tunnelen som kun er ca. 10 cm i diameter siger jeg 
til mine backup hunteres- are you guys redy- de 
synker ned på knæ og sigter op mod dyret. 
 Jeg trækker buen, min bevægelse får løven til at 
hvæse af mig imens den rejser sig op på forbenene, 
jeg finder den i sigtet og lader pilen gå. Den kom-
mer med et brøl da jeg rammer den, den kaster 

sig rundet i trækronen, springer ned alt imens den 
stirrer på mig løber højre om træet mod bushen, 
den drejer nu rundt imens den holder fokus på 
mig og øger hastigheden med retning lige imod 
os. Frekkie siger med en snert af stress i stemmen 
gentagende gange reload RELOAD og det er hvad 
jeg er i fuld gang med, men pilen falder af da jeg 
trækker i buen. Ærligt talt så er jeg kraftig bagud, 
jeg fumler og får endelig pilen på igen og skal til at 
trække da løven synker sammen i et fuldt angreb. 
 Vi står længe og sigter på den, ingen siger noget 
vi er helt stille og klar, den skal bare rokke med det 
ene øre og jeg tror alle var begyndt at skyde vildt.
 Den var helt død ramt af en perfekt pil som 
havde skåret toppen af hjertet. Afstanden var kun 
16 meter hvor jeg skød til den og nu var den faldet 
kun få meter fra hvor den var sprunget ned fra træet, 
altså en lille smule tætter på 1 meter eller mere.
 Sumasumarum Jeg har siden min jagt snakket 
med mange om jagt på løve i Sydafrika og der lige 
så mange forskellige meninger som mennesker. 
Men jeg har ikke nogle skrupler med det jeg har 
gjort det var lovligt, der må ikke bruges hund eller 
bait som vi kender fra bjørnejagt i Canada, den skal 
jages på pürch og sidst men ikke mindst, jeg ser 
ikke den store forskel på om jeg skyder en Zebra i 
en hegning på 1000 ha eller en løve 2000 ha.
 En stor tak til Amakulu safaris for denne mu-
lighed. Amakulu safaris råder over 65.000,00 ha 
fordelt på forskellige farme fra 2000 til 11.000 ha.
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Af Egon 

Det mødte 36 buejægere op til morgenkaffen, og 
der var som sædvanligt fint vejr. Klokken 10 bød 
Henrik velkommen og informerede om reglerne 
for skydningen. Derefter begav skytterne sig ud 
på ruten, og efter “big bang” kunne skydningen 
begynde. Der skulle skydes til 30 jagtrelaterede mål, 
som ind imellem satte deltagerne på en prøve for 
at kunne afgive en fornuftig pil. Efter et par timer 
kom skytterne tilbage, og resultatoptællingen 
kunne give følgende resultat:

Tonny havde lagt banen. Det har han gjort flere 
gange før, og han fik som altid stor ros for hans 
opfindsomhed ved opsætning af målene. 

Jeg vil ikke undlade at udtrykke, at jeg synes, at det 
er for dårligt, at der kun møder 36 buejægere op til 
sådan en skydning. Vi lægger den altid lige før den 
store jagtsæson starter, og det giver jo mulighed 
for buejægerne at teste deres skydefærdigheder. 
Vi har før været over 50 deltagere, som jeg synes 
er rimeligt. I forhold til det arbejde vi lægger i ar-
rangementet, vil jeg da mene, at 36 er for få. Alle 
deltagere udtrykker deres store tilfredshed med 
skydningen, og undrer sig over, at der ikke møder 
flere op. Da jeg sagde tak til deltagerne for frem-
mødet, bad jeg dem derfor agitere lidt for næste 
års Buejægertræf, søndag den 25. september 2011.
Når man betragter resultatlisten, vil man se, at 
Søren “Skovfoged” deltog. Når vi ved, at Søren er 
ramt af en alvorlig og uhelbredelig kræftsygdom, 
er det fantastisk, at han kan gennemføre en så 
krævende skydning og endda blive nr. 2. Det viser 
Sørens optimisme og livsmod trods den svære 
sygdom.

Når dette læses, vil vi vide, at Søren tabte kampen 
mod kræften den 12. oktober.

Buejægertræf
Traditionen tro afholdt Sydjydsk Buejægerlaug 
søndag den 26. september 2010 det årlige Buejægertræf. 

Traditionel klasse
Nr. 1 Tonny Benkjer 144 point
Nr. 2 Søren Andersen 123 point
Nr. 3 Stig Fisker 108 point
Nr. 4 Rudi Steub 102 point
Nr. 5 Magnus Vangsbo 71 point

Tonny Benkjer, modtog Sydjydsk Buejægerlaugs 
vandrepokal i traditionelklassen.

Compoundklassen
Nr. 1 Bruno Christiansen 283 point
Nr. 2 Peter Fogh 272 point
Nr. 3 Peter Nielsen 262 point
Nr. 4 Arne Nielsen 261 point
Nr. 5 Søren Breum 256 point

Bruno Christiansen, modtog Sydjydsk Buejægerlaugs 
vandrepokal i compoundklassen.

b u e j æ g e r e n  n r  2  •  2 0 1 028
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Medlemsmøde
i Sydjydsk Buejægerlaug
Af Egon

Havde vi inviteret Hauke Bruhn fra Aabenraa til at holde et foredrag om buejagt. Hauke var i april 
2010 på kursus her i Vejen og bestod buejagtprøven i efteråret. Da Hauke kom her første gang, blev 
jeg hurtig klar over, at det var en buejæger, vi ville komme til at høre mere til. Og det kom til at passe. 
Hauke fortalte levende om sin jagt ledsaget af flotte billeder og film. Det er ikke småting, han allerede 
har oplevet som buejæger. Har med buen nedlagt over 40 dyr af forskellig art og fra det meste af verden. 
Som de fleste buejægere har set, har Hauke skudt verdens største bueskudte buk. Og som mange 
buejægere har han også med riflen nedlagt et utal af stykker vildt. Hauke er godt et par meter høj, og 
som man så i TV Syd, var han den lille ved siden af en brunbjørn, skudt i Alaska og nu fuldmonteret. 

Hauke har solgt sin halvpart i et tømrerfirma og startet et jagtfirma med navnet Max Hunt (se hjem-
mesiden, www.maxhunt.eu der kan man finde interessante informationer). Hauke er en rigtig god 
fortæller og fik et stort bifald af tilhørerne, som alle var enige om, at det var en kanonaften.

Fik vi besøg af Troels Romby, som fortalte os om bjørnejagt på Kamchatkahalvøen. Troels har en ven 
Jan, som for øvrigt er Arvids svigerfar, og Jan ejer et jagtrejsebureau som hedder Holmelund Jagtrejser. 
Han spurgte Troels, om han ville med til Kamchatkahalvøen på bjørnejagt. Ikke som jæger men som 
fotograf. Jan skulle skyde bjørn og han havde en norsk jæger med, som også skulle skyde bjørn. Det 
lykkedes Troels at få det arrangeret, så han kunne komme med. Selv om Troels har været udsat for 
mange strabadser gennem livet, så viste det sig, at her havde han fået ørene i maskinen. Turen gik 
over Moskva og videre hen over Sibirien til Petropavlovski på Kamchatskahalvøen. En sidste flyvetur 
i et ældgammelt propelfly, som lignede et, der skulle skrottes. Og de to piloter lignede et par bumser 
i laset tøj, men de kunne da flyve. Turen fortsatte i mange timer i lastbil, med noget der lignede en 
mandskabsvogn og sluttelig i 6-7 timer med snescooter. Noget af en barsk tur på flere hundrede 
kilometer. Og endelig kunne de gå efter bjørn. Det viste sig også at kræve sin mand i det enorme 
område. En nat måtte de overnatte i det fri, da de ikke kunne nå tilbage til en hytte. Troels havde kun 
en let sovepose med, og det frøs 12-14 grader med en iskold vind. Troels var noget i tvivl, om han 
kunne klare sådan en nat. Da fik en russisk inuit medlidenhed med ham, og overlod sin sovepose 
til Troels, hvorefter han bare lagde sig til at sove uden. En barsk fyr som ikke var til at køre ned. Jan 
og nordmanden fik skudt bjørn. Jan 1 og nordmanden 3. Troels er en fantastisk fortæller, viste flotte 
billeder fra den barske natur, og tilhørerne følte næsten, at vi var med på turen. En rigtig interessant 
aften som blev afsluttet med store klapsalver.

Sydjydsk Buejægerlaugs

Nytårsskydning
Den 9. januar afholdt vi traditionen tro årets første arrangement. Selv om 
Anders havde ønsket mere sne, måtte vi nøjes med is. Sneen var så godt som 
borte, men til gengæld var pladsen belagt med spejlglat is.

Af Egon

Tirsdag den 4. januar 

Tirsdag den 1. februar

Efter morgenkaffen bød henrik velkommen til 40 
deltagere, som havde trodset Kong Vinter, men 
årstiden taget i betragtning var vejret fint. Der 
skulle skydes til 30 jagtrelaterede mål, som af og 
til godt kunne byde på vanskeligheder. Derefter gik 
skytterne ud på banen. Der var nogle, som tvivlede 
på, at de kunne høre startskuddet, men Henrik 
havde nu lovet dem, at der vist ikke var nogen, 
som kunne undgå at høre Egons kanon, hvilket de 
heller ikke kunne. Efter nogle timer kom skytterne 
tilbage, og efter pølserne gav optællingen følgende 
resultat:   

Tonny og Henrik havde lagt banen, og de fik som 
sædvanlig ros for deres arbejde. I anledning af 
sneen var der indlagt hvidmalede kanin, hare og 
ræv. Der var mange udfordringer, som blev taget 
med godt humør. Det skal jo ikke altid være så let. 

Formanden takkede for fremmødet og mindede 
om Vejen Open Påskedag, hvor man kan komme 
og få en rigtig hyggedag, stifte nye bekendskaber 
og gå en tur og skyde til alle banens 65 mål. Der 
er jo også det traditionelle træf at glæde sig til den 
sidste week-end i juni.

Langbue af træ herre 
Nr.1 Frank Riedel 270 point
Nr. 2 Olaf Sørensen 139 point
Nr. 3 Thies Köhn 138 point
Nr. 4 Reinhard Eriksen 115 point

Langbue af fiber herre
Nr. 1 Tom Rask 266 point
Nr. 2 Stig Fisker 251 point

Recurve herre
Nr. 1 Søren Plouman 298 point
Nr. 2 Tonny Benkjer 257 point

Compound herre
Nr. 1 Peter Nielsen 446 point
Nr. 2 Brian Møller 410 point
Nr. 3 Hans Chr.Andersen 407 point
Nr. 4 Lars Lund 399 point
Nr. 5 Lars Heinrich 399 point

Langbue af træ dame
Nr. 1 Gundi Alt 69 point

Parole og inddeling i grupper.

R
esultaterne
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ASSASSIN fra Bowtech 
er en lækker letvægtsbue 
der leveres fuldt R.A.K.™ 
udstyret.
Et super velskydende sæt,
til en ufattelig lav pris!
Komplet med sigte, 
stabilisator, pilehylde og 
buemonteret jagtkogger.
SKAL SES!

Firenock gør det
nemt for dig at finde
såvel bytte som
pil - selv i fuldt
dagslys. 
Den ultimative
lysende nock for den 
moderne buejæger! 
Ingen magneter eller 
lignende.
Tænder ved anslag!

Problemer med at
se dine pins tydeligt? 
En Verifier linse fra 
Speciality Archery 
gør billedet
skarpere, og gør
det nemmere at
se både pins og mål.

SS1 stabilisatoren
fra Stokerized kan
justeres på flere 
leder, hvilket sikrer
den optimale
stabilisering og
balance mht kogger
for din jagtbue.
SS1 leveres i camo
og sort.

Med IQ bowsight sigtet, 
eliminerer du behovet for 
et peepsigte.
For hurtig, præcis og 
effektiv justering af 
anker- og sigtepunkter.
SKAL SES!

Nu behøver du ikke
længere bekymre
dig om et iskoldt
greb på buen, når
vinterjagten har sat ind. 
Dragonfire
Thermogrip giver dig
varme under hele 
jagten!

Nu behøver du ikke
længere bekymre
dig om et iskoldt
greb på buen, når
vinterjagten har sat ind. 
Dragonfire
Thermogrip giver digThermogrip giver dig
varme under hele 
jagten!

Aktiv Bueskydning henvender sig til den kvalitetsbevidste 
buejæger og 3D skytte. Vi har alt inden for det nyeste udstyr,
showroom i Rødovre, og moderne værksted hvor alle
reparationer kan udføres.

ASSASSIN fra Bowtech 
er en lækker letvægtsbue 
der leveres fuldt R.A.K.™ 
udstyret.
Et super velskydende sæt,
til en ufattelig lav pris!
Komplet med sigte, Komplet med sigte, 
stabilisator, pilehylde og 
buemonteret jagtkogger.
SKAL SES!

Firenock gør det
nemt for dig at finde
såvel bytte som
pil - selv i fuldt
dagslys. 
Den ultimative
lysende nock for den lysende nock for den 
moderne buejæger! 
Ingen magneter eller 
lignende.
Tænder ved anslag!

Problemer med at
se dine pins tydeligt? 
En Verifier linse fra 
Speciality Archery 
gør billedet
skarpere, og gør
det nemmere atdet nemmere at
se både pins og mål. 

Med IQ bowsight sigtet, 
eliminerer du behovet for 
et peepsigte.
For hurtig, præcis og 
effektiv justering af 
anker- og sigtepunkter.
SKAL SES!

SS1 stabilisatoren
fra Stokerized kan
justeres på flere 
leder, hvilket sikrer
den optimale
stabilisering og
balance mht koggerbalance mht kogger
for din jagtbue.
SS1 leveres i camo
og sort.

        Butikken har åben tirsdag - fredag 13 - 18, lørdag 10 - 15       
        Telefon 31 72 50 56, mail. info@aktivbuekskydning.dk

Den placeres således til prøven: 
1 på 20-25 m 
4 på 15-20 m 
1 på 10-15 m

Den hedder Bueskydeskive MMI00705 
Pris 30,- kr. stk. + gebyr/forsendelse

Den er udseendemæssigt identisk med 

den fra sidste år. Eneste forskel er at 

den er nedfotograferet ca. 10 %.

NyT

Køb den i Miljøministeriets netboghandel, tlf 70120211 eller på: 
http://mim.schultzboghandel.dk/publikationsresultat/publikationsvisning.aspx?text=bueskydeskive&type=alle

Den nye skive til bueprøven
kan nu købes i Miljøministeriets butik

www.fadb.dk   eller  www.skovognatur.dk/Jagt/Jagttegn/Proever/Link

Hvem Hvad Hvornår

Våbenkursuslæreren Indberetning af aspiranter 27. april til 9. juni

Aspiranten Sikre sig modtagelse af girokort 25. juni

Aspiranten Indbetaling af buejagtprøvegebyr 15. juni til 15. juli

Aspiranten Tilmelding til buejagtprøve på internettet 15. juni til 22. juli

Aspiranten Sikre sig modtagelse af indkaldelse til buejagtprøve 15. august eller ca. 14 dage før valgt prøvedato 

FADB-artikler
Klister mærke til bilen

Størrelse 7 x 8 cm
Pris 40,- kr. stk.

FADB-reverse emblem med skrue
Pris 25,- kr. stk.

FADB reverse emblem med nål
Pris 20,- kr. stk.

FADB LOGO SKJORTER
Fjell ræven skjorter model keb SC i G-1000 stof
Farver: 030 grå og 110 off white
Størrelse: S-XXL 
Pris: 500,- kr. + 75,- kr. i forsendelse

Betaling: Overføres til bankkonto 0059 0268 893 709 (mærk med medlemsnummer/navn).
Med venlig hilsen, Jan Ewald Hovmand, Smerupvej 6, 4653 Karise

Vigtige datoer i forbindelse med buejagtprøver 2011 Buejagtprøveperiode: 15. august - 15. september 
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I weekenden den 11.-13. februar blev der for første gang i Aalborg afholdt 
en messe med fokus på al outdoor. Det vil sige, at der var tilbud indenfor en 
bred vifte af aktiviteter, spændende fra jagthunde, telte, falkejagt, Natur-
fredningsforening og naturligvis buejagt. Danmarks Jægerforbund havde en 
stor flot messe og det havde Nordjyske Buejægere naturligvis også.

Af FIV

Taget fra den farlige side, men med 4 instruktører og koordinering af skydning og 

trækning af pile, så forløb hele weekenden uden en eneste hændelse. 

Der var gennem alle 3 dage tryk på og der var 
anslået mindst 4000 nede og skyde! Det giver et 
samlet antal pile på omtrent 20.000 pile. Banen er 
10 meter lang, det vil sige, at med alle der prøvede 
så gik instruktørerne tilsammen ca. 80 kilometer.
 Banen var sat op med nogle træer og en grøn 
baggrund, som faktisk er pilefang anskaffet af 
Nordjyske Buejægere. Det fungerede virkelig godt. 
Selvfølgelig ville folk helst skyde på skumdyr, især 
børnene og det også noget mere jagtrelateret. Det 
er det der adskiller os fra bueskydning som sport.
 Standen blev lavet med de forhåndenværende 
materiale. Det vil sige vi pyntede op med nogle 
udvalgte slides fra vores kursusmateriale. På bordet 
kunne gæsterne finde et bredt udvalg af skriftlig 
information. Der var foldere fra alle de jysk/fynske 
lokalafdelinger samt FADB folderen. Desuden var 
der en masse reklamer og brochurer. For bedre 
at kunne illustrere jagtodden, så var der et bredt 
udvalgt af jagtodder, skærpet så de kunne barbere 
hårene af armene på de der tvivlede.
 Havde vi en fortjenstmedalje, så skulle den 
hænges om halsen på Ole Mougaard, som tog 
3 fulde dage på messen. Ole var så populær, at 

han 2 dage i træk var med i det direkte scenesjov 
med Mogens fra TV2Nord og hvor han fortalte 
om buejagt og buer. Og så kan man ikke komme 
meget højere i Nordjylland. 
 Resultatet af messen kender vi ikke endnu, men 
med uddeling af over 300 foldere fra lokalforenin-
gerne så giver det uden tvivl lidt flere medlemmer. 
Mandag havde vi 4 henvendelser og indmeldelser. 
Jægerforbundet fik knap 100 nye medlemmer på 
3 dage. Det vigtigste er dog nok, at vi fik lov at 
fortælle om vores jagtform til en masse alminde-
lige voksne og børn, men også til skeptiske krudt-
jægere.

Fra Nordjyske Buejægere skal der lyde en stor tak 
til Danmarks Jægerforbund og i særdeleshed til 
Hjallerup Jagtforening for hjælp og opbakning såvel 
økonomisk som praktisk. Også en tak til BUEGREJ.
DK og BALDUR for køb af reklameplads så vi fik 
trykt en folder.

Desværre måtte vi konstatere, at der ikke var andet 
end tomme løfter og ikke overholdte aftaler fra 
bestyrelsen i FADB – sørgeligt.  

Outdoor messe i Aalborg

Nordjyske Buejægere bor i det smukke terræn 
Hjallerup Enge, hvor vi er en del af Hjallerup Jagt-
forening. Vi har til huse i jagtcentret, hvor vi udover 
et stort og moderne klubhus har et stort areal at 
træne på. I klubben har vi buepresse, værktøj og 
erfaring nok til at justere alle buer, uanset om det 
er compoundbue eller langbuer.

Træning Du kan finde oplysninger om, hvornår 
vi træner på vores hjemmeside. Udenfor jagtsæ-
sonen træner vi normalt onsdage og søndage. Der 
er altid erfarne buejægere tilstede der hjælpe med 
skydning og justering af buer.

Buekurser Klubben råder over 3 buekursusinstruk-
tører og afholder mindst 3 kurser årligt. Instruktø-
rerne er også efterspurgte i forbindelse med arran-
gementer og indlæg i jagtforeninger og jagtkurser.

Har du fået lyst til at prøve kræfter med bue og pil, så kom forbi Hjallerup Jagtcenter en onsdag eller en søndag. 

Der er det muligt at få lov at prøve forskellige buer og høre om buejagt. Men, pas på, man bliver afhængig af det.

Nordjyske       
       Buejægere

Jagter Sammen med de øvrige i Hjallerup Jagt-
forening råder vi over en del jagt. Vi arrangerer 
fællesjagter på egne og på lejede arealer. En god 
mulighed for nye buejægere at lære noget i praksis.

Arrangementer Året igennem har vi 3D præmie-
skydninger, klubmesterskab og andre udfordrende 
skydninger. Vi mødes hvert år og kæmper mod 
Randers Buejægere om Den Gyldne Pil.

Yderligere information På vores hjemmeside 
finder du information om kurser, træningstider 
samt jagtberetninger. Her kan du naturligvis også 
tilmelde dig til buekurset.

Hvis du vil vide mere: 
www.hjallerupjagtforening.dk 
Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup.

Lørdag den 30. april (tilmelding senest 20.april) 
Lørdag den 14. maj (tilmelding senest 10. maj)
Lørdag den 20. august (tilmelding senest 1. juni)

Tilmelding og spørgsmål: Kursus-koordinator for Region Nordjylland, Dennis Würtz: drw@email.dk

  Nordjyske Buejægere afholder i 2011 det obligatorisk buekursus 
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Jagt i Bella er årets bedst profileret jagtmesse og  finder 
sted den 17. og 18. september 2011
 
Her vil du kunne møde Max Hunt og få et indblik en vild 
verden af jagtoplevelser på en 320 m2 stor stand.
 
Tag din bue med og deltag i en konkurrence om en jag-
trejse til en værdi til 30.000 kr.
 
Der skal skydes til otte forskellige 3 D dyr på en spæn-
dende bane der gør det muligt for den besøgende at 
følge skydningen. 

Afgiver man otte pile i hjerte lunge region, deltager man i 
lodtrækningen om 1. præmien, som er en jagtrejse til en 
værdi af 30.000 kr.
 
Vi glæder os til at se dig og din bue på 
dagene!!!
 
Hold øje med www.maxhunt.eu for yderlige information-
er i fremtiden…

®

VIND EN BUEJAGT VIND EN BUEJAGT
Jagt i Bella er årets bedst profileret jagtmesse og finder 
sted den 17. og 18. september 2011.

Her vil du kunne møde Max Hunt og få et indblik i en vild 
verden af jagtoplevelser på en 320 m2 stor stand.

Tag din bue med og deltag i en konkurrence om en 
jagtrejse til en værdi til 30.000,- kr.

Der skal skydes til otte forskellige 3D dyr på en spændende 
bane der gør det muligt for den besøgende at følge 
skydningen.

Afgiver man otte pile i hjerte lunge region, deltager man i 
lodtrækningen om 1. præmien, som er en jagtrejse til en 
værdi af 30.000,- kr.

Vi glæder os til at se dig og din bue på dagene!!!

Hold øje med www.maxhunt.eu for yderlige informationer
i fremtiden…

Hjemmelavet supermål

Tag en papkasse af passende størrelse, mindst 30 cm dyb. 

Find en kraftig pose, som i fyldt tilstand passer i kasse. Find 

din allestedsnærværende gaffetape og du er klar.

Fyld din plasticsæk/-pose med hårdt sammenpresset pla-

stic, gerne wrap. Læg den ned i kassen – skal passe uden at 

presse for meget.

Brug så din gaffa til at vikle om på alle 3 sider og du har en 

fortrinlig skydeskive, med 6 kryds. Men husk, den er kun til 

feltspidser, altså ingen jagtspidser, de går lige igennem. (Kas-

sen på billedet har taget 100’vis af skud med compound og 

langbue. Der er 6 forskellige mål og når kassen er skudt søn-

der og sammen, tja – så find en ny kasse i samme størrelse, 

fyld plastic/wrap i en ny sæk og lav en spritny skydekase. 

Pilene kan trækkes med 2 fingre).

Du kan også anvende plasticposen ophængt på et træ. Her 

kan man f.eks. stå og træne mens man holder øjne med un-

gerne i sandkassen. Nej vel, SØRG ALTID for pilefang. 

Et godt pilefang der skærper koncentrationen er en muret væg. Hænger du posen op så den kan dreje sig, og 
laver 3 pletter i forskellig farve, så er det super jagttræning, at trække buen, slippe i netop det rette øjeblik 
og ramme en plet i den rigtige farve. Har haft glæde af at hænge den i en kraftig elastik, så den bevæger sig 
vertikalt også. NB: Luksusudgaven er med håndtag.

Tips

1

3

2

4

Hvem vil ikke gerne have et let træningsmål, man kan tage med overalt, og ikke koster 
en bondegård. Det kan sagtens lade sig gøre – BUEJÆGEREN bringer her opskriften.

Af Haller
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I næste nummer
Buetest: Carbon element
Vi ser bla. På skydeegenskaber, tuning, hastighed, dens lave 
vægt, (3,6 lbs) hvordan føles skuddet med en bue hvor 
håndsektionen er lavet af carbon sammenlignet med alu, 
da carbon leder vibrationer anderledes.

Få hele historien i næste nummer.

Æret være Sørens minde 
Det var med stor sorg, at vi tirsdag den 12. oktober 2010 fik meddelelse om, 
at vores ven Søren Skovfoged havde tabt kampen mod kræften, kun ca. 1o 
måneder efter at den alvorlige sygdom blev konstateret. Det var en frygtelig 
meddelelse, Søren fik på Vejle Sygehus. Kræft, uden mulighed for helbredelse 
og begrænset tid tilbage. 

Søren blev buejæger i år 2000 og bestod prøven med både langbue og recurvebue. Det var i sig 
selv en præstation, da der jo ikke er så mange af slagsen. Hjertet bankede for de traditionelle buer, 
og compoundbuen sagde ham ikke rigtig noget. Kort tid efter blev Søren instruktør og var højt 
værdsat som sådan. Ikke blot her i Vejen men også i Norge, hvor han instruerede 2 gange. Søren var 
et naturmenneske, og rigtig mange mennesker oplevede hans ekspeditioner i sit område med stor 
begejstring. Han kendte alle fugle og kunne gengive deres stemmer. I mange år var Søren meget aktiv i 
Nanokselskabet, og han elskede Grønland, hvortil han også havde 2 ekspeditioner. Om det holdt han, 
også her, mange foredrag, som tryllebandt tilhørerne. Søren havde nær kontakt med Siriusfolkene og 
havde samlet 51 af disse og Nanokselskabet blot 3 dage før sin død. Også i disse kredse vil han være 
savnet. En af Sørens store glæder var, at han for et par år siden havde Jette med på turen til Grønland. 
Det sagde han, var den bedste. Søren var en stor jæger. Jagten var også en del af hans arbejde som 
jagtleder i sit område. Var også i mange år på elgjagt i Sverige. Han indrømmede dog for mig, at han 
efterhånden værdsatte buejagten højst, og jeg mindes de mange jagtture, vi havde sammen med stor 
glæde. Søren blev valgt til bestyrelsen i 1997 og blev næstformand her i Sydjydsk Buejægerlaug og 
kom i bestyrelsen i Foreningen af Danske Buejægere som sekretær. Søren var langbuemand i ordets 
rette forstand, om det var på jagt eller i konkurrence. Utallige førstepladser blev det til og han deltog 
for et par år siden ved verdensmesterskab i Italien. Søren var et stort menneske, og interesserede sig 
for og hjalp andre, som trængte til hjælp. Vi vil mindes Søren med stor sorg og glæde, og vore tanker 
går til Jette og børnene, som alt for tidligt mistede deres mand og far.

Ny bue!!! Puha ja hvad skal det være? Skal det være en hurtig bue, middel eller  
langsom, ja det kan være svært med så mange gode buer på markedet med hver sin force. 
Kig ind til os, prøv evt. buerne og få en seriøs og kvalificeret snak, hvor vi snakker facts 
og ikke luft kasteller. Det er din garanti for det rigtige valg.

FORÅRET ER PÅ VEJ!

Ørbækvej 6
7330 Brande

Hovedgaden 17A
4140 Borup

Tlf. 97 18 33 56

BALDUR’S ARCHERY
Aut. PSE / MATHEWS / HOYT forhandler er den eneste garanti for fabriksgarantier. 
Som agenturholder, anviser vi nærmeste forhandler.

Buejagt i Danmark og udlandet + udstyr: www.baldurs-archery.dk 
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Mass weight: 3,9 lbs.
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Returneres ved varig adresseændring; Sondrupvej 40, 8350 Hundslund

Hovedgaden 17A
4140 Borup 

Ørbækvej 6
7330 Brande

Tlf. 97 18 33 56

Aut. P.S.E.  / Mathews / HOYT forhandlere er 
den eneste garanti for fabriksgarantier.  
Som agenturholder for P.S.E., Mathews & HOYT hen-
viser vi til nærmeste forhandler på tlf.  97183356. 

Online shop på www.baldurs-archery.dk

Den nye  ® MR6-7 Monster serie producerer hastigheder op til 354 
FPS. Komplet med AVS™-teknologi, Gitter Lock™ riser, Harmonic 
Stabilizer™, Quad V-Lock™ Limb System og Dead End™ String Stop.
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