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Nyjægerjagten 3. nov. 2012

Bestyrelsen

Den 3. november 2012 blev der afholdt Nyjægerjagt for
hold 2011-12 på Hesselbjerg. Fremmødet var væsentlig
større end tidligere år, der var nemlig 17 nyjægere og 15
hundefolk.
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Dagen startede kl. 8.00 med morgenmad og svipstik.
Omkring kl. 8.30 gik vi ud og tog en haretramp.
Skytter og hundefolk blev sat af og landskabet blev
prydet med orangeveste, bånd og hatte.
Såten var stor, og den blev derfor delt op i 4 såter.
Desværre lykkedes det ikke i denne såt at skyde hverken
fasaner eller harer.
Undervejs blev der sat for på to remisser i terrænet og
hundefolkene drev igennem.
Vi drev skoven igennem, og hundene fik lov at arbejde og
trykke fuglene ud på den næste såt.

Holdet 2011-12

Den anden såt var et stykke liggende helt oppe af
Åmosen, en stor eng som blev delt op i to. Det lykkedes
hundene at få både bekkasin, sneppe og fasan på
vingerne, men de måtte virkelig arbejde for det. Det
lykkedes at skyde bekkasin, men der var stor
eftersøgning efterfølgende for at finde fuglen. En enkelt
sort "bekkasin" (solsort) overlevede den kraftige
beskydning, da den krydsede kæden.
Der blev efterfølgende afholdt en velfortjent pause for
både folk og hunde.
Den efterfølgende såt var en mose. Regnen havde gjort
at vandstanden var lidt højere end normalt, og det var
vanskeligt for driverne at komme igennem, men hundene
arbejdede og det lykkedes her at få skydt fasan. For
nogen var det deres første stykke vildt.
Den næst sidste såt var et stykke brak. Skytterne var sat
for og drevet begyndte. Fuglene kom på vingerne og der
blev skudt.......mange skud. Efter afslutning måtte
hundene på eftersøg efter en fasan, og det lykkedes at
finde den.
Den sidste såt var endnu en haretramp, og drevet var
ikke andet lige startet før der lettede en fasan og den
faldt for skud. Haretrampen blev kort afbrudt at en
remisse, hvor skytterne blev sat for. På vej på plads blev
der lettet 2 harer, som fik lov til at løbe afsted i fuld fart.
Det gik så stærkt, at skytterne ikke nåede at løsne et
skud.
Vi var færdige og gik tilbage til huset. Paraden blev
afholdt, og der lå 1 bekkasin, 2 kokke og 4 høner.
Efterfølgende gik vi ind i huset, hvor den sikker
såt ventede med et dejligt varmt og velsmagende måltid
bestående af boller i karry.
Der er ingen tvivl om, at denne dag kun blev en succes
pga. det store fremmøde af nyjægere, den
store forberedelse konsortiet havde lavet, det gode
hundearbejde samt driverne der måtte knokle sig
igennem det nogen gange ufremkommelige terræn.
Tusind tak for en rigtig god dag.
Charlotte og Zora
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Der sættes af til først såt, en haretramp.

På vej igennem terrænet sættes der af ved en
remissen

Selv "de små" er med denne dag og lærer noget

Driverne arbejder sig igennem det tætte terræn ved
Åmosen.

Hundefolket tager sig et velfortjent hvil, og afventer
at skytterne er sat på plads

Der søges efter en skudt fasan, som findes af de
dygtige hunde

Et velfortjent hvil for alle midtvejs

Paraden: 1 bekkasin, 2 haner og 4 høner

Det samlede hold for dagen
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