
Ballum Skydning 2017 

En vindstille juli aften tog 20 mand fra Vejrup Jagtforening turen til Ballum, hvor der traditionen 

tro, var 6 flasker brændevin og en venskabelig håneret på højkant.  

 

Efter Ballum tidligere på året havde været i Vejrup, og resultatet her blev, at Ballum vandt B-

rækken, alt imens Vejrup vandt A-rækken samt Mesterrækken, havde jægerne fra Vejrup noget at 

leve op til, da de og turen til Ballums hjemmebane. 

     ”Klar”, ”klar”, ”klar”, i øst og vest meldes der klar, når duerne flyver ud over banen. Vi møder 

Knud fra Ballum, der har gået en tur med sit hold. Ballum vandt årets regionsmesterskab, og er nu i 

træning til Danmarksmesterskabet, der løber af stablen sidst i måneden. Knud er godt tilfreds med 

aftenens resultat, der blev 39/41. Han fortæller os, at han knap har trænet i år, hvilket ikke er at se 

på han præstation. Dog betror han os sin lille hemmelighed – han har ikke trænet på 

flugtskydningsbanen, men på petanquebanen, hvilket har en afsmittende effekt på hans skydning.  

     Holdningen til Vejrup jægernes præstationer er knap på klar i mælet, som den var fra Knud. Ved 

spørgsmålet ”Var I gode?”, svarer den ene ”Ja”, samtidig med en anden svarer ”Nej”. Der er blandt 

Vejrup folkene dog enighed om, at selvom de var gode, har de sandsynligvis ikke været gode nok. 

Dette gælder også ham, der blandt de andre går under navnet ”Favoritten” – Erling Clausen. Erling 

fortæller, at han har smidt to bagduer, dette tager han dog ikke så tungt: ”Så må jeg jo bare skyde 

rent resten af aftenen”, konstaterer han. Hvilket holdt stik med 38/41.  

     Efter optællingen bliver resultaterne offentliggjort af Svend, der også er ansvarlig for 

præmieoverrækkelsen. Svend har da også lidt ekstra smil på, da brændevinen skal deles ud.  

 

Aftenens resultater blev som følgende:   

Mesterrække 

Ballum  79/80 

Vejrup  76/84 

A-række 

Vejrup  46/51 

Ballum  42/52 



B-række 

Ballum  40/50  

Vejrup  33/47  

Resultatlisten med navne kan ses i billederne lidt længere nede.  

     Aftenens resultater undskyldes fra Vejrupfolkene med dårlige vindforhold og alt for meget sol, 

Ballumfolkene griner indforstået over dette – det samme plejer at være problemet for dem, når de 

tager turen til Vejrup. Ballum rendte af med flest flasker brændevin. Dog lyder det fra Vejrup, at det 

trods alt gik bedre end frygtet, men hvem ved hvordan, det havde set ud, hvis Vejrup Jagtforening 

også fik installeret en petanquebane?  

     Svend takker efter præmieoverrækkelsen for det flotte fremmøde fra begge foreninger, og 

nævner, at arrangementet næste år har 40 års jubilæum. Endnu er der pølser på grillen og øl på køl, 

hvilket de fremmødte benytter sig af, alt imens solen går ned, og vadehavsområdet viser sig fra sin 

bedste side – blikstille.  

Billeder fra aftenen 

 

 

 

 

Mesterrække, 

Ballum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-række, Vejrup 

 

B-række, Ballum 



 

Aftenens resultater. 

Jeg havde svært 

ved at tyde det – 

måske har du der 

læser med mere 

held.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenens præmier 

Svend er klar til præmieoverrækkelse  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Fugleunger på banen 



 

 

Flot fremmøde til aftenens arrangement 


