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Mandag morgen blev vi hentet af vores stalker Ewan og 

kørte ud til vores område. Vejret var høj solskin og varmt. 

Han stillede bilen i skoven og vi kørte ud i hans, som han 

havde taget med på ladet på sin trailer.  

(heldigvis). 

Jeg var den første til at skyde. Svend blev sat af. 

Vi kravlede og mavede os op af en bakkeskråning, der så vi 

nogle dyr. Det var midt i brunsttiden, så der var meget 

brølen overalt. Kronhjorten stod 180m fra mig, jeg skød, 

men ramte ved siden af. Jeg repeterede og ramte, en 

perfekt bladkugle og dyret gik ned på stedet. En flot ulig 

8`ender. 

Vi gik så over på den anden side af bakken, der blev Svend 

blev igen sat af. 

Der lå en stor ruddel med en stor kronhjort imellem. Jeg fik 

valget på at skyde den på halsen eller vente til den kom op og 

stå: Jeg valgte det sidste.  

Vi ventede til han rejste sig ,vi lå længe og jeg blev træt i mine 

arme af at vente, men endelig kom han op og stå. Jeg måtte 

skyde og missede igen, ved ikke hvorfor. 

Rudlen satte af sted, og jeg fik ham ikke. Vi gik så over til den 

første side igen. Der gik rudlen. Svend skulle blive hvor han var 

sat af i tilfælde af, at de kom forbi ham. Jeg lå der længe og 

holdt øje med rudlen, pludselig kom der en enlig hjort gående, 

ham fulgte jeg samtidig med at jeg holdt øje med den anden 

hjort. Det var en ung hjort og da den stod 100m fra mig skød jeg 

den. Han blev ramt med en bladkugle og gik små 10m. Det var 

en 6`ender. 

Vi gik så rundt på den anden side af bakken, hvor jeg 

missede anden gang. Der kom rudlen over igen. Det var 

Svend`s tur til at skyde, men han havde ikke luft til at følge 

med. Han blev sat af igen. 

Vi lagde os ned, og rudlen kom op af skråningen 250m ude, 

Ewan brølede, hjorten stoppede og Ewan råbte SHUT, jeg 

ramte ham lige på bladet og hjorten knækkede sammen på 

stedet og blev liggende. 

Svend skreg af grin, han havde aldrig set så flot et skud. 

 

 

1.dags udbytte 

 

 



 

Den anden dag blev vi igen hentet af Ewan. Det var overskyet, så vi skulle højt op på bakken. Vi var 1043m oppe. 

Der blev igen spottet en stor ruddel, og jeg skulle op af en meget stejl skråning. Svend var igen sat af. Vi gik rundt om bakken og 

opad, men der var for langt derover, så jeg fik valget med at blive liggende eller at gå højere op, jeg valgte det sidste, men var 

ikke glad ved at klatre så højt op og på skrå. 

Vi fandt et sted hvor vi lagde os, jeg er glad for at vi lå op ad en stor sten. 

Jeg så hjorten, men kunne ikke finde ham i mit sigtekikkert, 

det tog sin tid. Endelig havde jeg spottet ham og fik lov til at 

skyde. Jeg missede igen og blev meget usikker, for hvorfor, 

men jeg repeterede og ramte ham på bladet, men han blev 

stående, så jeg skød igen, og han faldt ned af skråningen. 

Det viste sig, at jeg havde ramt ham med to perfekte skud 

lige ved siden af hinanden. Det var en stor og flot 8`ender. 

Da vi gik tilbage til Svend fortalte han, at vi havde været 

væk i 21/2 time. Det kunne jeg ikke forstå, vi havde jo lige 

forladt ham. 

 

Så det blev til 2 gode jagtdage, og vi valgte at stoppe, da vi 

havde skudt 7 kronhjorte og 1 sikahjort. 

Indsendt af: Alice Bille 

 


