
”Strandjægerweekenden 2019” 

 

I 2018 lå datoen for Strandjægerweekenden for tæt på sommerferien og Smukfest. I år var datoen bedre, 
midt i august. Vi lavede de sædvanlige møder og uddelegerede arbejdet. De fleste hjælpere var 
Tordenskjolds Soldater. Der var afbud fra samtlige udstillere, men vi havde fået lovning på Danmarks 
Jægerforbunds buetrailer, og René til at styre pilene.   

En håndfuld fra HSL-bestyrelsen mødtes fredag på ØFC, hvor vi fik stillet banerne op. Vi havde de lejede 
maskiner og DJ`s trailer. Vejrudsigten for weekenden så truende ud. Kraftig regn og sydlig blæst.  

Lørdag morgen gjorde vi klar og spiste rundstykker, mens det regnede kraftigt. Regnen stilnede dog lidt af, 
efterhånden som Kennet fik indskrevet de første skytter på listen. Der kom der stille og roligt gang i 
kortsalget. Primærbane 1 havde en skydepram og et skydeskjul. Der var lave duer kombineret med en høj 
due fra volden ved klubhuset. Bane 2 havde først Andkær jagtbåden som standplads. Herefter en opstilling, 
hvor geværet som udgangspunkt skulle hvile som i en kravlesituation, samt siddende skydestilling. Bane 3 
havde en Korsørpram og et skydeskjul. Her kom en dublet bagfra og voldte lidt problemer for skytterne. 
Standpladserne havde en god sværhedsgrad, og de 54 duer var knap så svære som sidste år. I løbet af 
dagen kom en del skytter forbi ØFC. Nogle var tilskuere, nogle deltog i Strandjægerskydningen, og nogle tog 
en runde på jagtbanen i stedet for at prøve kræfter med skydeprammene. Måske var det præmie 
skydningen, der afskrækkede. I sidste øjeblik kom formanden for Jægerforbundet, Claus Lind Christensen, 
på banen. Da begyndte regnen for alvor, og Claus fik elementerne at føle. Ved præmieuddelingen havde 
deltagerne skudt til 58 kort og omkring 3200 lerduer. Her er et udpluk af resultatlisten:   

1: Brian Nielsen, Hedensted   49/56 

2: Kjeld Mortensen, Ribe  48/54 

3: Mogens Johansen, Ribe  46/56 

4: Mads Bjerremand, Øster Starup 45/55 

5: Per Petersen, Hovedgård  45/55 

6: Jens Christian Hjort, Aalborg 43/55 

7: Klaus Knudsen, Videbæk  42/54 

8: Carsten Holm Clausen, Skanderborg 42/57 

9: Henrik Würtz, Horsens  42/58 

10: Daniel Hamborg, Horsens 41/54 

11: John Friborg, Snaptun  41/56 

12: Robert Christoffersen, Horsens 40/57 

13: Jesper Hjort, Kølkær  38/56 

14: René Lauring, Horsens  38/57 

15: Børge Andersen, Ribe  38/59 

16: Søren Arenfeldt, Horsens  37/55 



17: Frederik Graversen, Aalborg 33/55 

18: Claus Lind Christensen, Vejle 33/55 

19: Tony Jensen, Horsens  33/56 

20: Steen Balsløv, Horsens  31/54 

21: Jan Fomsgaard, Horsens  31/57 

22: Kennet Fussing Friborg, Horsens 30/56 

23: Jonathan Fomsgaard, Horsens 29/55 

24: Christian Lykke Sørensen, Horsens 29/56 

25: Frode Ross, Horsens  28/55 

Efter præmieuddelingen blev banen pakket sammen og vi kørte på havnen. Her tændte vi op i en kæmpe 
kuglegrill, som Søren Lyse havde lånt til lejligheden. Beringsslagterens bedste grill-buffet blev sat til livs, 
sammen med øl, vin og masser af jagthistorier. 11 deltagere havde en hyggelig fest til langt ud på natten. 
Der blev lagt store planer for den kommende jagtsæson, og inden vi kravlede ombord rundt om i bådene, 
blev vi mindet om Søsportens Sikkerhedsråds statistikker om at man skal passe på i havnene!                    
(spiritus, midaldrende mænd, fald fra broerne).  

Søndag morgen serverede Horsensegnens Strand- og Landjægere gratis morgenmad med rundstykker, 
kaffe, pålæg og diverse til de ca. 20 jægere, der mødte op. Vejret var ikke det bedste, men det klarede op. 
Der var et par skydepramme til salg, men desværre var det småt med både til søndagens arrangement i år. 
Trofaste Robert Rønne viste sin kajak frem, og Børge Andersen fra Ribe havde medbragt pram og diverse 
sikkerhedsudstyr. Heldigvis var der en håndfuld nyjægere, der havde lyst til strandjagt. De fik forklaret 
jagtformerne til havs, teknikker og udstyr af de mange erfarne strand- og havjægere, der var mødt op på 
havnen.  

 

 

 

 

 

Banerne blev gjort klar, og snedige duer blev 
udtænkt!  



 

 

 

 

Danmarks Jægerforbunds 
buetrailer med compoundbuer og 
3D mål var en ubetinget succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige buejægere – helt 
sikkert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var som sædvanligt en del 
udfordringer for skytten. Her 
skydes fra en Andkær jagtbåd, og 
skydestillingen er som på 
motorbådsjagt.   

 

 

 



 

 

  

Der blev leveret god skydning 
trods vejret. Selv om præmie- 
skydningen er sekundær, var der 
benhård konkurrence. Her er der 
præmie til Mads.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om søndagen kom der kun en håndfuld både til området ved Horsens Lystbådehavns bedding.                  
Det bliver bedre næste gang! 

 

 

Den nittende ”Strandjægerweekend” var til ende, men mon ikke der kommer et jubilæumsarrangement i 
2020.  

 

På Horsensegnens Strand- og Landjægere´s vegne 

John Friborg 


