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Aftalen om skydningen og datoen var for længst aftalt med Østjysk 
Flugtskydnings Center, og efter et møde i bestyrelsen, var forberedelserne i gang.   

Der kom dog afbud fra vore trofaste udstillere, DKWAI og Duckhouse.dk, så der 

var ingen udstillere på pladsen i år. Denne udvikling skal vi nok vænne os til, for 
der er formentlig kun ringe økonomi i sådanne stævner for vore sponsorer.  

 

Fredag den 24. august mødtes vi på Ø.F.C. til opstilling af kastemaskiner og 

forberedelse af banerne. Maskinerne fra Lars Kolling blev leveret, og Søren havde 
også fået fingre i Danmarks Jægerforbunds skydetrailer. Sindrige duer blev 

udtænkt, og vi undgik heller ikke at slæbe en maskine højt op på volden.  

 
Lørdag morgen gik det løs. Banerne blev gjort klar, og så var der kaffe og 

rundstykker. Vejrudsigten lød ikke for godt, men vejret var godt. Lene stod for 

indskrivningen i klubhuset, og allerede kl. 0915 var 10 skytter indskrevet. Det 
tegnede godt for dagen! 

Strandjægerskydningen gik i gang, og der blev også trænet lidt på jagtbanen. 

 
Skeetbanen var omdannet til ”primærbanen” og bemandet med Erling, Søren A.,   

Frode og Hans-Jørgen. Skydningen forgik fra en synkefærdig kravlepram, et 

skydeskjul og foreningens Svendborgpram. En af duerne kom fra toppen af 
volden, og gik skråt ned blandt lokkeænderne – en meget svær due! 

På Olympisk Trap banen havde Torben & Co. opstillet en Andkær jagtbåd, hvorfra 

duerne skulle skydes. Anden standplads var med skydning fra liggende 

udgangspunkt, og til slut skydning fra skydepram. Et par af duerne kom i en 
skrå vinkel lige ned mod skytten, og skulle skydes på ca. 15 meters afstand.  

Jægertrapbanen havde Søren, Sanne, Bjørn og Jan som dommere, og her blev 

skudt fra skydeskjul og skydepram. Her var teals og et par meget svære dubléer. 
Der blev skudt bravt hele dagen, og en af vore trofaste deltagere, Kjeld Mortensen 

fra Ribe, skød flere gange. Hver gang var der lige en standplads der glippede, så 

han måtte have et nyt kort. Kjeld skød sig dog ind på en flot tredjeplads.   
 

Kortsalget sluttede på 66 kort og ca. 3600 duer. Resultatlisten viste god 

skydning, når man tager med, at sværhedsgraden var høj i år. 
 

Dagens resultater: Lodtrækningspræmien gik til Jan Fomsgaard.  

1. Jens Andersen, Ribe  45/57 

2. Brian Nielsen, Hedensted 45/60 
3. Kjeld Mortensen, Ribe  43/60 

4. Mads Bjerregaard, Egtved 41/60 

5. Alex Hjorth, Videbæk  40/59 
6. Carsten Holm Clausen, Skanderb. 40/63 

7. Robert Christoffersen, Horsens 39/60 

8. Kim Rabøl, Horsens  39/60 
9. John Friborg, Snaptun  38/59 

10. Jesper Hjorth, Kølkær  38/59 

 



Der blev ryddet op på centeret, og så gik turen til Horsensegnens Strand- og 

Landjægeres klubhus. Her var allerede samlet en del småbåde, og nogle af 

deltagerne havde søsat bådene og sejlede lystigt rundt i havnen.  
I klubhuset blev serveret en stor strandjægermenu for de 12 tilmeldte, og jeg kan 

garantere, at der ikke var nogen, der gik sultne fra bordet. Som sædvanligt var 

det rigtig hyggeligt, og der blev fortalt historier og lagt planer for den kommende 
jagtsæson. Ud på aftenen eller tidligt om morgenen, luskede strandjægerne ud til 

bådene og campingvognen og fik et par timers søvn.   

 
Søndag ved 9-tiden dukkede 25 personer op til morgenkaffe i klubhuset. Der var 

gæster fra Roskilde Strandjagtforening, og Robert Rønne deltog med sin kajak. 

Fokus i år var ”sikkerhed til søs under strand- og havjagt”, og i den anledning var 

der udstillet en masse grej. Robert fremviste kajakken og udstyr til den slags 
sejlads. Ellers var der nødraketter, vandtæt mobiletui, VHF radio, flydedragter, 

svømmeveste, oppustelige redningsveste, overlevelsesdragt, tørdragter og Torben 

Ravnstrup havde også sin ”mavebælteredningsvest” med.   
Vi havde planlagt at holde arrangementet ved slæbestedet, hvor havnen havde 

lavet en ny mole, nyt slæbested og en anløbsbro. Her var flere jagtbåde samlede. 

Juelsmindebåd, Andkær, Mopa og et par hjemmebyggede jagtbåde. Der var flere 
skydepramme som Svendborgpram, Vissenbjerg, Topani, Carl-Emil, Bredgaard og 

flere andre typer. Bådene blev prøvet af.  

Sikkerhedsudstyret blev afprøvet ved udspring fra broen iført fuld jagtudrustning. 
De oppustelige redningsveste reagerede efter ca. 7 sekunder. Kombinationen af 

neopren waders og svømmevest viste sig at have god opdrift. Tørdragterne holder 

jægeren tør, men de skal kombineres med varmt tøj og redningsvest. Der blev 

sænket et par pramme og forsøgt selvredning ved at kravle op på prammen igen. 
Vissenbjerg prammen var nær sunket helt, da der ikke var ret meget opdrift i den. 

Vist nok stof til eftertanke for ejeren.  

Ved 14-tiden pakkede vi sammen og sagde farvel til vore gæster. Joh, vi fik vist 
også sagt ”knæk & bræk” med sæsonen 2018-19.   

 

 
                   

 

 

 

”Primærbanen” på Skeetbanen  

   nedenfor Ø.F.C. klubhuset 

 

 

   

 

 



 

 

 

Bane 2 – Olympisk Trap – 

var linet op med forskellige 

fartøjer, Andkær og Kojak.  

Afstandsbedømmelse til 

gråand.  

Afstanden var 35 meter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bane 3 skulle der bl.a. skydes til 

teals og svære dubleer fra skydeskjul 

og Korsørpram. Her kunne skytten 

også få målt patronens hastighed.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

De glade vindere!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Visse billeder taler for sig selv! 

 

 

 

Masser af skydepramme, jagtbåde,  

redningsveste, flydedragter, svømmeveste, 

flydejakker, overlevelsesdragter og tørdragter 

blev udstillet og senere afprøvet i havnen.   

 

Tak til vore sponsorer:  

Sportshuset, Effekt lageret, Våbenshoppen, 

Surf & Ski, Havneservice, Kajak-kæden og 

Østjysk Våbenhandel. 

 

 

Horsensegnens Strand- og Landjægere 
siger tak for denne gang og knæk & bræk i 

jagtsæsonen 2018 – 19.  
 
Måske ses vi til Strandjægerweekenden 2019? 


