
 

Søndag d.2.oktober begyndte vi den over tredive timer lange rejse mod målet OMNI Hunting Safaris i Sydafrika. Vi fulgtes 

ad - 2 fra Esbjerg en far og søn – Hans Erik og Johnny – Bjarne og undertegnede. 

Turen var arrangeret af Johnny og varede fra den 2. til d.12. oktober med 7 jagtdage, hvor vi jagede 2:1. Bjarne og jeg 

jagede sammen, vi havde begge ønsket at nedlægge en Red Hartebeest – en Springbuck – en Mountain Reedbuck – en 

Blesbuck samt en Warthog. 

 

Vel ankommet i dejligt solskin blev vi installeret på vore værelser og mødtes i baren til en kold øl, hvor vi fik aftalt hvilken 

PH vi skulle jage sammen med og fik afstemt vore forventninger med ham. 

Dagene startede med morgenkaffe kl.7. derefter tog vi på jagt til middag, hvor vi alle var samlede igen. Kl. 14.30 tog vi igen 

på jagt til kl.ca.18.30 alt efter hvordan jagten udviklede sig. 

Selve jagten foregår ved at man på lang afstand spotter et dyr man går efter og derefter må man pürsche sig ind på 

skudafstand enten ved at gå op i bjergene og komme rundt om eller afvente for at se om de kommer tæt nok på af sig selv. 

Selve terrænet i Sydafrika giver ingen dækning som det fremgår af foto. 

 

Efter jagten hyggede vi os sammen og fortalte om dagens oplevelser over en kold øl i baren. 

Efter aftensmaden var der igen tid til hygge inden sengetid, som ikke blev sent, idet vi havde lyst til at være friske igen 

dagen efter. 

I de følgende dage lykkedes det både for Bjarne og mig selv at nedlægge de fem stykker vildt vi havde ønsket os, med skud 

på almindelig afstand - lidt lange afstande og lidt hurtige skud - men alle gode. 

 

 



 

 

Bjarne og jeg er enige om, at det var en uforglemmelig og god tur. Vi gik på jagt i seks dage og slappede af på syvende 

dagen med en øl og solbadning, mens de mere jagthungrende gik på jagt. Vi fik en aftale med naboen Robbie, den ene 

halvpart i OMNI om en rundvisning hos ham. Han driver fåreavl med ca. 8.000 moderfår på sin ejendom, så det var 

spændende at høre ham fortælle om hans produktion. Han havde for øvrigt lige indrettet et slagteri, således han selv 

kunne forarbejde kødet fra nogle af fårene for at sælge det på markeder direkte til forbrugerne. Der er ikke helt de samme 

krav til hygiejnen som herhjemme. 

Vi så også privatbeboelsen, som var indrettet lidt anderledes end herhjemme men ganske hyggeligt. Der er jerngitter for 

alle døre og vinduer og de bliver låst om natten. Åbner man for nogen efter mørkets frembrud har på pistol på sig. 

Alt i alt er dejlig tur med gode oplevelser og hyggeligt samvær med gode kammerater. 

Hans Johnsen 



                                                                                      

 

 

 


