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Skud, brag og
neonfarvede lerduer

FRITID I HEDEHUSENE. Hedehusene-Fløng Jagtforening mødes hveranden
lørdag og skyder på neon-orange lerduer. Der bliver øvet for at blive bedre
til både jagt og konkurrencer. Og så er der fokus på hygge
og kammeratskab. Læs
fjerde afsnit af Fritid i Hedehusene.

AF FREJA CZAJKOWSKI
freja.czajkowski@sn.dk
HEDEHUSENE: En lerdue fly-

ver gennem luften, der lyder
et brag, og neon-orange stykker spredes i luften. Vi er på
besøg hos Hedehusene-Fløng
Jagtforening, som hver anden
lørdag mødes og træner.
»Min datter har lige slået
mig i skydning,« siger Jens
Nielsen, da han kommer gående op fra jagtbanen på højre
hånd. Han har sin 17-årige
datter Trine Louise Nielsen
med. Selv har Jens haft jagtegn i over 30 år, men Trine
har skudt, siden hun var helt
lille.
»Hun er ordblind, som jeg
selv er. Skydningen er godt
for koncentrationen,« forklarer
Jens, og Trine nikker enigt.
»Lige før kom jeg til at tænke
på noget andet, og så røg der
to lerduer,« siger Trine, som er
i gang med at tage jagttegn.
Dengang Trine begyndte at
komme i jagtforeningen, syntes hun ikke, det var så sjovt.
»I starten gjorde jeg det
mest, fordi de andre i klassen
syntes, det var sejt.«
Men det har ændret sig siden dengang. Og det er ikke
kun interessen for skydningen, som far og datter har tilfælles. De har hver en hund,
som de træner til jagt, og her
er Jens hundetræneren i foreningen.
»Vi startede klokken otte
med hundetræning og er her
til klokken 16. Det er ikke sådan en lørdag, som de fleste
har,« siger Trine.
De er begge enige om, at
det er hyggeligt, at have de

samme hobbyer.
»Men til tider kan jeg godt
bande ham langt væk,« griner
Trine.

Kammeratskab
og skydning

Det er formanden i klubben,
Dan Goldmann, som viser Hedeposten rundt i foreningen.
Foreningen har omkring
400 medlemmer, hvor langt
de fleste er mænd.
»Jeg kommer her selv for en
blanding af kammeratskabet
og skydning, siger Dan Goldmann, som har været formand
i fem-seks år.
»Jeg startede med at være
spejder, men efter jeg stoppede, ville jeg stadig gerne være
i naturen,« fortæller han.
Dan Goldmann tager nogle gange ud på Hedehusene
Skole med ænder og fasaner
under armen. For det er vigtigt
for ham at udbrede forståelsen
for jagt og vildt.
»Med eleverne åbner vi
fuglene og ser på indvoldene.
Bagefter steger jeg andebryst
og fasan, og det spiser de med
glæde,« siger Dan Goldmann.
Det samme gælder i jagtforeningen, hvor de tidligere
har haft en slagter ude til
at lære medlemmerne om at
slagte vildt.
»En ting er at tage jagttegn, men hvad så bagefter.
Hvordan parterer og håndterer man vildtet,« siger Dan
Goldmann.
I flere tilfælde er folk i Fløng
og nabolaget også blevet inviteret ind til arrangementer.
»Det gør vi helt bevist for at
afmystificere jagt og den larm,
vi laver,« siger Dan Goldmann

Trine Louise Nielsen og Jens Nielsen er far og datter, og så
går de på jagt sammen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Freja Berg-Sørensen (tv.) er tilbage på skydebanen for
første gang, siden hun fødte lille Ella. Her står hun med sin
mor, som også er med i Hedehusene-Fløng Jagtforening.
Foto: Hans Jørgen Johansen

Foto: Hans Jørgen Johansen
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Dan Goldmann har været formand i Hedehusene-Fløng
Jagtforening i 5-6 år. Foto: Hans Jørgen Johansen

Foto: Hans Jørgen Johansen
og fortsætter:
»Vi larmer ikke for at genere
folk, men vi kan ikke finde en
placering i dag, hvor vi ikke
generer nogen.«

Fire poster og en trapbane

Ude på skydebanen står små
grupper jægere ved de fire
’poster’, der er. Den bagerste
post kaldes for bagduen. Når
maskinen skyder lerduerne
ud, som ligner neon-orange
tallerkener, bliver de skudt
væk fra en. Næste post er

højreduen, hvor duen flyver
fra venstre mod højre. Spidsduen kommer imod jægeren,
og venstreduen flyver fra højre
mod venstre.
Det forgår sådan, at man
starter nede ved bagduen og
bevæger sig mod klubhuset,
og slutter med venstreduen.
Enten skyder jægeren 10 skud
hvert sted, eller seks afhængig
af, hvilken type øvelse det er.
Til venstre for klubhuset
findes også en trapbane, hvor
man ikke ved, hvor lerduen

kommer fra.
»På jagt ved vi jo ikke, hvordan fuglen vil flyve eller haren
løbe,« siger Dan Goldmann.
En lille gruppe mænd står
ved spidsduen.
»Den hoppede lige da jeg
skulle skyde,« kommenterer
en mandlig jæger, da han
misser lerduen.
»Ligesom i al sport findes
der dårlige undskyldninger,«
griner Dan Goldmann.
Længere henne står Martin
Dan Johansen med en barne-
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vogn og kigger på.
»Jeg er bare med. Det er
min kæreste, der skyder,« siger han og peger på en ung
kvinde, der står længere henne.
Sammen har de datteren
Ella på et halvt år, som er
med på skydebanen for første gang.
»Jeg har været på barsel,
så det er første gang i år,«
fortæller Freja Berg-Sørensen,
da hun er blevet færdig med
at skyde.

Ella på et halvt år er for første gang med på skydebanen. Her
med sin mor Freja Berg-Sørensen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Hun har været medlem af
Hedehusene-Fløng Jagtforening i seks år, og kom i gang
fordi hendes mor er jæger.
»Det er hende, som er i
gang med skyde,« siger Freja
og peger ud på den kvinde,
der netop er gået i gang med

skyde lerduerne, som kommer
flyvene.
Skal datteren Ella, så også
være jæger, når hun er stor
nok?
»Hvis hun vil. Så bliver hun
3. generation,« siger Freja med
et smil.

