
 Ting & tips
Har du ting eller tips, der kan have interesse 
for Jægers læsere, så ring eller skriv til  
rubrikkens redaktør! Bøger og film bedes 
sendt direkte til Jægers redaktion.

Johannes Bojesen 
Willemoesgade 13, 3. sal  
2100 København Ø, tlf. 27 57 54 19 
e-mail: johannes.bojesen@parkmail.dk

Blyfri

iHunt

Nem montage

I afdelingen for buejagt finder vi den her nye Blacknite håndleds-
releaser fra T.R.U Ball. Den er fuldt justerbar og har en særlig ter-
modynamisk gummibelægning på ærme og tommelfingergreb, der 
gør, at den er behagelig at bruge i koldt vejr og desuden holder 
skydehånden varm. Releaseren, der også fås i en kamufleret ud-
gave, har en justeringsskrue, der gemmer brugerens indstillinger. 
689 kr. hos www.dkwai.com – telefon 56 72 07 04.

Den franske ammunitionsfa-
brik Sauvestre står bag disse 
blyfrie riffelpatroner. Projek- 
tilerne er en kombination af en 
drejet kobber/zink-legering 
med en stålekspander indeni. 
Når kuglen ekspanderer i dyre-
kroppen, lukker spidsen op 
som på et gammeldags bly-
projektil og giver en god ”op-
svampning”, hvor projektilet 
deformeres (så det ligner en 
champignon) og hurtigt afgiver 
sin energi. Patronerne lagerfø-
res i kalibrene 308W, 30.06 og 
9,3x62 og 20 stk. 308W koster 
375 kr. hos www.gunman63.dk 
– telefon 40 20 27 53.

Med lokkekaldene iHunt fra 
Ruger hentes lokkelydende 
fra en smartphone, hvor fir-
maets app er installeret. På 
den måde har man med ét 
elektronisk kald adgang til 
masser af forskellige dyre-
lyde, der kan bruges til at 

lokke diverse arter frem foran 
bøssemundingen, kameralinsen eller hvad 

man ellers har af tilbøjeligheder! Lydudvalget er stort med alt fra 
elg, råvildt og alligator (!) til gæs og ænder, og apṕ en opdateres 
jævnligt med nye lyde. Telefonen kommunikerer med højttaleren 
via bluetooth, hvilket giver en rækkevidde på ca. 30 meter. Obs: 
Elektroniske lokkekald er ulovlige til jagt i Danmark! Pris: 499 kr. 
hos www.jagtkiosken.dk – telefon 25 11 28 10.

Der er flere måder, når 
bukkeopsatsen skal 
skrues fast på trofæ-
pladen. Nogle bruger 

særlige metalbeslag, 
mens andre skruer skru-

erne direkte ind i pande-
benet bagfra (for Guds 

skyld bagfra!). Her er en inte-
ressant nyhed, hvor beslaget er 

i plastik, der trykkes ind i det 
hulrum bag på opsatsen, hvor hjer-

nen har siddet. Derefter skrues en 
skrue ind i et af de mange huller i be-

slaget, og når skruen strammes, træk-
kes pandebenet ind på plads. Det går 

hurtigt, og der er fine muligheder for at 
justere, så opsatsen sidder optimalt på 

pladen. Mere på www.huntershouse.dk  
eller på telefon 33 22 23 33.

Varme hænder

Der er meget tradi-
tion inden for jagt, 
og på nogle punkter 

er der tilsvarende 
mangel på fornyelse. 

Emnet trofæophængning 
er f.eks. ikke et sted, hvor 

innovationen er påfalden-
de: Vi lægger langt hen ad 

vejen de samme snit, og vi 
hænger op på mørkbejsede 

plader, der minder meget om 
hinanden. Men her er noget så 

eksotisk som et nyt bud på en 
trofæplade! Nemlig en hvor materialet ikke er træ, men skiffer. Og 
oven i købet findes en variant, der rummer plads til hele fire buk-
keskalpe på samme plade! Skifferpladerne fås til alle de gængse 
hjortearter, og de fås også i en rund udgave til vildsvinetænder. 
Mere på www.huntershouse.dk eller på telefon 33 22 23 33.

Skifferplader
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Under tag

Red rålammene! 

Luft i økonomien

Her i forårsmånederne slikker 
hjortevildtet ekstra meget på 
opsatte saltsliksten, så hvis 
den forrige sten er regnet væk i 
løbet af vinderen, er det tid til 
at erstatte den med en ny, så 
revirets salthungrende horder 
kan lokkes frem foran f.eks. 
vildtkameraets linse. Og hvis 
man vil sikre en længere leve-
tid, kan pinden, som stenen 
sidder på, med fordel forsynes 

en slikstensholder med tag. Holderen passer til en traditionel 10 
kg. NKZ saltsten og koster 199 kr. www.guntex.dk oplyser forhand-
ler på telefon 96 80 20 00.

Der kan være mange grunde til at holde vildtet ude af marker og 
enge. I de kommende måneder er der f.eks. risiko for, at rålam en-
der i slåmaskinerne, mens det andre gange er bidskader, der skal 
forebygges. Problemet med mange vildtafværgemidler er, at dyre-
ne vænner sig til dem. Det problem er tænkt ind i den her løsning, 
der udsender en kombination af høje toner og blå lysblink i tilfæl-
dig rækkefølge. ”Lys og lydshowet” virker i en radius af 100 meter, 
hvilket svarer til et areal på ca. tre ha. Anlægget tændes og slukkes 
af en skumringssensor, der lader det køre to – tre timer efter sol-
opgang, da vildtet ofte stadig er aktivt i det tidsrum. En komplet 
pakke med batteri koster 1.326 kr., mens et sæt med både batteri 
og solpanel sælges for 2.495 kr. www.vildtfodring.dk  
– telefon 42 74 44 86.

Trophy
Hvad enten man er til anstand 
eller pürsch, er en håndkikkert 
god at have med på jagt. Ame-
rikanske Bushnell har en ny mo-
del 2016 kikkert i serien Trophy, 
der tilbyder et fornuftig 
match mellem kvalitet 
og pris. Den robuste 
prismekikkert har et 
slankt design med 
grebsvenlig og stødab-
sorberende gummibeklæd-
ning. Den er 100% vand- og  
tågetæt, og den store fokusknap 
er nem at betjene – også med hand-
sker på. Trophy 2016 fås foruden i grøn også i en sej kamufleret ud-
gave – begge til en vejl. pris af 2.299 kr. for en 8x32. Normark anvi-
ser forhandler på telefon 87 11 41 80.

Ivar

Pürschsættet Ivar fra danske 
Northern Hunting har blødt og 

refleksfrit stof, der er meget støjsvagt, selv om det er forsynet med 
en vandtæt og åndende membran. Det slanke design henvender 
sig til den aktive og veltrimmede jæger. Der er store udluftnings-
lynlåse under armene og rigeligt med lommer, hvoraf mange har 
lydløse magnetlukninger. Kvalitetsfølelse og komfort er i top. Der 
er fine detaljer som eksempelvis, at jakken har siliconebelægning 
på indersiden af den nederste kant, så bukser og jakke ikke så let 
glider fra hinanden. Kamuflagemønsteret er specielt beregnet til 
brug i de nordiske skove og er af den pixelerede type, der effektivt 
opløser jægerens kontur. Selv lynlåsene har kamuflagemønster! 
Jakken Ivar Thok koster 2.000 kr. mens bukserne Ivar Atla sælges 
for 1.600 kr. hos www.northernhunting.com

Så er der to uger til at få pudset skydefærdighederne af inden buk-
kejagten. Og hvorfor ikke kaste sig over det sjove og betydeligt  
billigere alternativ til jagtriflen som luftgeværet er? Det velkendte 
spanske firma Gamo har modellen Black Storm Mach1 iGT som en 
spændende del af årets nyheder. I IGT Mach1-systemet erstattes 

den konventionelle fjederkonstruktion af en luftdrevet cylin-
der, der giver højere hastighed og præcision. Derud-

over er der en masse features som f.eks. at aftræks-
vandringen kan justeres, og en særlig dæmpning 
absorberer rekylpåvirkningen på både skulderen og 
sigtekikkerten. Vejl. pris 2.799 kr. Forhandleroplys-
ninger på www.normark.dk telefon 87 11 41 70.
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