ÅRGANG 2020:

PÅ VEJ MOD

JAGTEN

Med denne fortælling indledes artikelserien ”Årgang 2020”, hvor du får
mulighed for at følge fem nyjægere på deres færd ind i jagtens verden. De vil
hver især sætte ord på deres jagtlige udvikling, og du får et indblik i de tanker,
de gør sig i forbindelse med jagt- og skydeprøver og senere hen under jagt.
Tekst og foto: Christian Lang Jensen

ØVRIGT: Solen står ned fra en næsten

skyfri himmel, og det er varmt i dag. Under klubhusets halvtag sidder Natacha
Everdina Anna Beumink på 19 år, Luna
Hvass Bruhn på 21 år, Melani Poulsen på
21 år, Jonas Bie på 18 år og Jacob Sonne
Schyth på 25 år. Om det er varmen eller
den teoriprøve, de sidder med, som bringer sveden frem på panden, står ikke helt
klart. Dog er det tydeligt, at der er fuld
koncentration ved bordene.
I dag har aspiranterne den sidste
praktiske undervisning inden den frygtede jagtprøve, og de virker alle klar på
den udfordring, der venter dem.
Jagttegnsunderviser Erik Rosenbæk, som sammen med sin medunderviser Christian Riis Hansen har
ført aspiranterne igennem jagttegnskurset, fortæller, at det har været et
godt hold. Han er overbevist om, at de
nok skal klare sig igennem jagtprøven.

Et svært forløb

At tage et jagttegn i dagens Danmark
er ikke det samme som for 30 år siden. Dengang var kravene i forbindelse med jagtprøven ikke så høje som
i dag, og der var ingen skydeprøver. I
dag er kravene tydeligvis blevet skær2 ØVRIGT

pet markant, og det er der ingen tvivl
om, at de fem aspiranter kan mærke.
Samtidig har det ikke gjort deres
forløb mindre ukompliceret, at coronavirussen gjorde sit indtog i foråret,
hvor aspiranterne skulle have været til
jagtprøve. Netop derfor har Erik Rosenbæk og Christian Riis Hansen tilføjet nogle flere lektioner til forløbet,
så aspiranterne bliver holdt ved ilden.
Ved bordene er aspiranterne nu ved
at have afsluttet deres teoriprøver, og
de fortsætter herefter med afstandsbedømmelse, våbenhåndtering og
skydning. Også her er det tydeligt, at
aspiranterne er fokuserede. De vil
igennem den jagtprøve.

Natacha vil lære af de erfarne

Den første af de fem aspiranter, jeg tager en snak med på denne solbeskinnede dag, er 19-årige Natacha, som til
daglig studerer på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. Hun er vokset
op på landet, hvor hendes forældre
driver et landbrug med kvæg. Det er
dog kun hendes onkel, som går på
jagt, og Natacha fortæller, at hun aldrig har været med på jagt.
– Jeg har snakket med en veninde

om, at det kunne være hyggeligt at gå
på jagt sammen, og da min far har en
del jord, vil det ikke være noget problem for os at komme til at gå på jagt.
Det er ikke det at skyde et dyr, der tiltaler mig. Det er mere et spørgsmål om
at få nogle gode oplevelser i naturen og
samtidig kunne få nogle gode stunder
med min veninde, fortæller hun.
Da jeg spørger ind til hendes forventninger til den første jagt, er det
tydeligt, at hun ikke regner med at
skulle nedlægge vildt fra starten. Derimod er hun mere fokuseret på at
lære, hvordan man går på jagt.
– På mine første jagter vil mit mål
egentlig bare være at tage ved lære af
de mere erfarne jægere og holde øje
med, hvordan de griber jagten an. På
den måde håber jeg at kunne lære
mere om at gå på jagt. Så i begyndelsen kommer det at nedlægge vildt i
anden række for mit vedkommende,
og det har jeg det godt med.
Natacha forklarer, at der er et stort
ansvar forbundet med at skulle gå på
jagt. Både det at håndtere et farligt skydevåben og at skulle nedlægge det rette
vildt på forsvarlig vis er ikke noget, den
unge jagttegnsaspirant tager let på.
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Luna

Bestået jagtprøve
Luna bestod sin jagtprøve i første
forsøg, og hun fik god hjælp fra kæresten, som øvede afstandsbedømmelse
og terpede teori med hende op mod
prøven. Hun kom igennem teorien
med kun to fejl, hvilket må siges at
være flot. Til afstandsbedømmelsen
fik hun desværre en fejl ved den første
vildtfigur, hvorefter presset var stort.
Luna holdt dog hovedet koldt og
klarede skærene.
Hun håber på at få både haglskydeprøve og riffelprøve hurtigst muligt.

Det er naturligvis svært at svare på,
hvilken jagtform man regner med at
blive bidt af, når man endnu ikke har
oplevet alle jagtens facetter, men
Natacha giver udtryk for, at andejagt
er noget, hun virkelig ser frem til.
Særligt på grund af ændernes smukke
fjerdragter, men lige så vel på grund
af det velsmagende andekød.

Luna ser frem til det sociale
ved jagten

Den næste aspirant jeg får mulighed
for at snakke med, mens fuglene kvidrer i baggrunden, og skuddene fra
haglskydebanen smælder i ny og næ,
er Luna på 21 år. Ligesom sin veninde
Natacha studerer hun på Bygholm
Landbrugsskole. Luna er imidlertid
fra Charlottenlund, som er en by lidt
nord for København. Så man kan må-

ske spørge sig selv, hvad hun laver på
landbrugsskolen i Horsens.
– Jeg tog på efterskole ved Grindsted i 10. klasse, hvor jeg havde fokus
på heste. I den periode blev jeg ret
bidt af at være i Jylland, og så valgte
jeg at flytte herover. Det samme
gjorde min mor.
Luna har desuden en onkel, som er
bosat ved Thy, og han går en del på
jagt. Hun fortæller, at hun flere gange
har fulgt ham på jagt. Det var her, interessen for jagt blev indledt for hendes vedkommende.

Efter hun er startet på landbrugsskolen, hvor mange af hendes medstuderende går på jagt, har hun blot fået
endnu mere lyst til at få sig et jagttegn.
– Jeg har været på jagt med mine
venner fra landbrugsskolen klokken
fire om morgenen, og det synes jeg
bare er så hyggeligt. Særligt fællesskabet omkring jagten er virkelig fedt,
forklarer hun.
Efter hun har fået en kæreste, som
går på jagt med hele sin familie, har
hun kun fået mere blod på tanden i
>

Natacha

Bestået jagtprøve
Natacha bestod sin jagtprøve i første
forsøg på trods af stor nervøsitet.
Hun venter med skydeprøverne, til
hun er hjemme fra et halvt års ophold
i Canada. Hun håber dog på at komme
igennem både haglskydeprøve og riffelprøve i løbet af 2021.

Her ses Natacha (til venstre) sammen med veninden Luna (til højre).
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Melani

Bestået jagtprøve
& haglskydeprøve
Melani bestod sin jagtprøve i første
forsøg, og ligesom Luna havde hun
kun to fejl i teorien. Afstandsbedømmelsen klarede hun sig igennem med
en enkelt fejl, og skydningen forløb,
som den skulle. Efter at have fået jagttegnet i hus gik hun ihærdigt til skydetræningen med haglbøssen. Det resulterede i, at hun også bestod sin haglskydeprøve i første forsøg.
I november var hun så på sin første
jagt, og her var hun så heldig at skyde
en flot fasanhøne. Melani var forståeligt nok meget stolt. Næste mål er at få
riffelprøven i hus, og med den fart, Melani har på, når hun det sandsynligvis
allerede til foråret.
Melani har fuld koncentration under skydningen.

> forhold til at komme igennem jagtprøve og skydeprøver, så hun kan
følge med dem på jagt.

Melani går målrettet til værks

Den tredje pige på holdet er Melani på
21 år. Hun er færdigudlært på Bygholm Landbrugsskole, og hun har allerede fået job som landbrugsmedhjælper. Livet på landet ligger hende
på ingen måde fjernt, da hun er opvokset i en meget lille by. Størstedelen
af hendes barndom er tilbragt på store
gårde, hvor tiden er gået med at se til
dyrene og hjælpe til med de daglige
gøremål. På trods af denne opvækst
har Melani ingen jægere i familien.
– Ved en tilfældighed fik jeg en interesse for at garve skind, og det greb
om sig. For at få fat i skind til garvning kom jeg i kontakt med en del jægere, og her opstod interessen. Jeg har
blandt andet gennemført et rævestrejfningskursus, og jeg har haft både
ræve, husmår og forskelligt hjortevildt
i hænderne indtil nu. Skindene har jeg
selv garvet med god succes, lyder det
fra den passionerede jagttegnsaspirant.
Med sådan en interesse er det jo
oplagt at gå på jagt selv, og det er tydeligt, at Melani allerede brænder
for jagten. Hun glæder sig særligt til
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pürschjagten og fællesjagterne, hvor
der er god mulighed for at få nye bekendtskaber inden for jagtens verden.
– Jeg håber, jeg får en god oplevelse
på min første jagt. Jeg behøver ikke at
skyde noget de første gange. Det vigtigste for mig er, at når det lykkes mig
at skyde mit første stykke vildt, skal
det gå til efter alle kunstens regler.
Det skal være en god oplevelse at
skyde det første stykke vildt, påpeger
Melani.

Jonas har jagtblod i årerne

Efter at have været på skydebanen og
gennemgået banen med afstandsbedømmelse kommer Jonas mig i møde. Den
18-årige jagttegnsaspirant er til daglig i
gang med en uddannelse som automatiktekniker. Det vil i korte træk sige, at
Jonas, når han er færdig med uddannelsen, kommer til at servicere og arbejde
med maskiner inden for industrien.
Han er vokset op på landet, men en
stor del af hans barndom har han rejst
rundt i verden, da hans far er ansat
inden for vindmølleindustrien. Jonas
har faktisk boet lige så meget i udlandet, som han har boet i Danmark.
Han har blandt andet boet i Canada i
en længere periode, hvor han for alvor
fik jagten tæt ind på livet.

– Min far har haft jagttegn i en del
år, men han har ikke rigtig brugt det,
og min farbror går lidt på jagt. Men
min interesse for jagten stammer ikke
derfra. Jeg har bare altid haft en stor
passion for jagt og fiskeri, og oplevelser i naturen betyder meget for mig,
pointerer Jonas.
Jonas ser meget frem til at komme
afsted på jagt, men han har ikke de

Jonas

Bestået jagtprøve,
haglskydeprøve
& riffelprøve
Jonas bestod sin jagtprøve i første
forsøg. Haglskydeprøven bestod han i
andet forsøg, og han nåede såmen
også at få riffelprøven i hus i 2020.
Han er nu i færd med at forberede sig
til bueprøve. Mon ikke den kommer i
hus i 2021.
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Jacob

Bestået jagtprøve
Jacob bestod sin jagtprøve i andet
forsøg. Han kom igennem teorien i
første omgang, men han dumpede
den praktiske del. Anden gang han
gik op, klarede han sig godt igennem.
Nu venter haglskydeprøven forude, og
måske tager han også riffelprøven på
et tidspunkt. Det har han ikke afgjort
med sig selv endnu.

Jacob ser frem til at kunne tage med vennerne på skydebanen.

store forventninger til den første jagt.
Han regner dog med at tage både
haglskydeprøven, riffelprøven og bueprøven. Og hvis man skulle være i
tvivl om, at Jonas vitterligt har jagtblod i årerne, så hør blot dette:
– Mine forældre tror nogle gange, jeg
er skør, for jeg er allerede begyndt at
gå på jagt uden våben. Jeg øver mig i at
komme så tæt på vildtet som muligt i
mit camouflagetøj. Nogle gange bruger
jeg flere timer på at pürsche mig rundt
i terrænet, og et par gange er det lykkedes mig at snige mig ind på 10 meters
afstand af et stykke råvildt. Det er der
bare noget helt magisk ved, beretter
Jonas med stor iver i stemmen.

Jacob tager et skridt ad gangen

Sidste mand ved bordet er 25-årige
Jacob, som bruger tiden som jord- og
betonentreprenør. Han fortæller, at
der har været rigeligt at se til under
coronakrisen, og han har taget alle de
opgaver, han har kunnet få. Jacob er
dog også vant til at tage fat, da han er
opvokset på en landejendom med 50
køer og 500 grise. Derudover har han
arbejdet på en farm i Australien i tre
år, hvor interessen for jagt opstod.
– Jeg har adskillige kammerater
med jagttegn, og derfor tiltaler det sociale aspekt ved jagten mig meget. Det
er ikke så meget det at komme til at
skyde vildt, der tiltaler mig. Det er

mere hyggen før og efter jagten. Jeg
glæder mig også til at tage på skydebanen med kammeraterne for at skyde
lerduer.
Jacob fortæller, at hans mor har
jagttegn, men hun har aldrig rigtig
brugt det. Heldigvis har Jacob gode
muligheder for at komme på jagt
rundt omkring ved venner og bekendte, selvom jagten ikke rigtig fylder noget i hans familie.
Da jeg spørger ind til hans forventninger i forhold til den første jagt, står
det klart, at Jacob ikke har travlt.
– Jeg har ikke rigtig nogen forventninger til jagten. Jeg glæder mig bare
til at kunne tage på skydebanen med
vennerne, og så tager jeg den derfra.
Det sociale er det, der betyder noget
for mig, afslutter han.

Fortællingen fortsætter

Våbenhåndteringen skal sidde lige i skabet, hvis man vil bestå jagtprøven. Her er Jonas i
gang.
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I den næste artikel i serien, som udkommer i januar 2022, vil de fem håbefulde
jagttegnsindehavere fortælle mere om,
hvordan de har tacklet skydeprøverne,
og hvilke oplevelser de er blevet skænket
i løbet af deres første jagtsæson.
Vejen til den første jagt er ikke altid
ligetil, og det kræver dedikation at gå
hele vejen. Efter jagttegn og skydeprøver venter dog en endnu større udfordring – at blive en dygtig jæger. Det
kan tage flere år, og nogle mister lysten undervejs.
Forhåbentlig er det ikke tilfældet for
Natacha, Luna, Melani, Jonas og Jacob. Hør, hvordan det går dem i den
næste ”Årgang 2020”-artikel.
clj@jaegerne.dk
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