
Den svenske guldbuk anno 2016 

  

Den årlig tur til Sverige, nyt sted nye muligheder og hurtige beslutninger. Det 
sted vi skulle have været levede ikke op til forventningerne, markerne var helt 

sorte, og ikke grønne som lovet samt mulighederne for at skyde bukke var 
meget begrænset, hvilket sammen med en pris, der ikke levede op til det den 

svenske udlejer havde lovet. Her kunne vi også skyde gæs, som var der i store 
mængder, var det ikke nok og der skulle derfor tænkes og handles hurtigt, for 

vi skulle finde et andet sted hvor vi kunne skyde bukke. 

Efter en hurtig søgning på nettet fandt vi et sted og der blev taget en 

beslutning. Det nye sted blev valgt ubeset og en ny kurs lagt ind på GPS’en. 

Her viste det sig at en hurtig beslutning kan betale sig, det nye sted havde 

meget vildt og en masse bukke. Vi var 3 mand af sted, og alle fik skudt buk, 
jeg fik 2 på denne tur. 

Vi ankom den 15 august, og vi kom frem til et sted hvor de lokale var i gang 
med at samle og opsætte tårne rundt på terrænet, imens var vi rundt og kigge 

på arealet. De fik klargjort 3 tårne til den følgende morgen, de kom først alle 

op efter solnedgang, men klar blev de. 

Den første morgen kl. 4.15 ankommer jeg til den mark hvor tårnet stod klar og 

der gik en rå og nød græsset, jeg nåede op i tårnet efter 15 min pürch og råen 
gik der stadig. 

Ud af det blå kom der en rå i følgeskab af en buk, der var ude på narrestreger 
blæsende ud af skoven, ud på marken foran tårnet på ca. 70 m afstand, her 

vælger de at stille sig, og en hurtig beslutning tages, riflen kommer op og 
bukken findes i kikkerten, skuddet går og buk vælter dog for at rejse sig igen 

for at løbe 20 meter inden den igen vælter til jorden, men den vil op igen, og 
kommer forbi tårnet på 50 meter, med kurs imod skoven til venstre for tårnet, 

her skyder jeg igen og den vælter endegyldigt om på siden og er død. 

Den er blevet målt op til en guldmedalje, 135,65 point. 

 Med venlig hilsen 

Henrik Nissen 



 



 


