
Hej Claus og Carsten 
  
Jeg lovede at give en melding om vores tur fra den 19. til 27. marts 2013, når vi kom hjem.  
  
Det har været en rigtig super tur, der til fulde har indfriet vores forventninger. Jeg må sige, at både stedet 
og jagten var uovertruffen, og vi havde et indtryk af, at de ansatte på lodgen gerne gik "the extra mile", for 
at vi skulle få en god tur. 
  
Jagtmæssigt var det også ”næsten” en succes. Jeg havde Zebra, Kudu, Impala og Warthog på ønskelisten, 
med Zebra'en som absolut førsteprioritet. Det lykkedes dog desværre ikke! Som den eneste på turen denne 
uge, så jeg stort set ingen Zebra'er. Jeg havde een (næsten) chance til Zebra. Afstandsmåleren i 
håndkikkerten sagde 348 meter, og det skulle vel at mærke foregå ved skydning mellem træer. Jeg nåede 
dog ikke at løsne skuddet, inden fabeldyret - som jeg nu har døbt dem - valgte at liste af. Derfor ingen 
Zebra.  
Jeg skød imidlertid en rigtig flot Impala på 24 tommer, og en pæn Kudu på 52 tommer.  
 

 
Jeg valgte at forlænge den sidste 
jagtdag til også at omfatte 
eftermiddagen, og fik her 
chancen til en Warthog der ifølge 
min PH var en STOR guld. I 
kampens hede fik jeg desværre 
skudt den for højt, med en 
anskydning til følge, hvor vi 
desværre endte med at måtte 
indstille eftersøgningen uden 
held. Det kan jeg imidlertid kun 
takke mig selv for! 



 
  
For min bedre halvdels vedkommende var det ligeledes en stor succes. Hun har haft jagttegn et par år 
herhjemme, men har foreløbig kun skudt med hagl under hjemlige himmelstrøg, trods riffeltegn og - 
irriterende :-) - god skydning. Vi havde bedt om at hun fik en PH med stor tålmodighed og forståelse. Det 
må vi sige, at hun fik i Martines, som førte hende til UG med kryds og slange! Hun var overordentligt tilfreds 
med ham (så meget at jeg næsten blev nervøs for det... :-))  
 
Hun havde som udgangspunkt Blesbok, Impala, Warthog og evt. Kudu på ønskelisten. Første dag skød hun 
Blesbok (guld) på 150 meter med en perfekt bladkugle, hvorefter hun simpelthen ikke kunne få armene 
ned. Derefter blev jagten noget sværere, og undervejs ændrede hun mening, og sluttede af med en rigtig 
pæn Wildebeast (bronze) - igen nedlagt med en enkelt perfekt kugle på 130 meter. Nu venter vi blot med 
spænding på at få trofæerne hjem. 

 
  
Vi var af sted med min forældre, som ligeledes har haft en uovertruffen tur, hvor min far skød Blesbok og 
Kudu til henholdsvis guld og sølv, mens han desværre også måtte stoppe eftersøgningen på en Impala, 
hvortil jeg faktisk har turens eneste negative oplevelse. Den kan du imidlertid få ved en eventuel anden 
lejlighed. Oryk, Warthog og Wildebeast blev det desværre ikke til for min far. 



 
  
Helt overordnet må jeg sige, at vi alle har været fantastisk tilfredse med jagten og vores respektive PH'ere. 
De er blevet matchet med os, så der for alles vedkommende har været temperament og kemi der passede 
sammen. Jeg var blevet parret med Sampi, med hvem jeg havde super kemi, og meget gerne tager på jagt 
med igen. Han var som Carsten beskrev "agressive". Det passede mig fint. Jagten generelt var langt mere 
udfordrende end vi havde forventet - og dette er udelukkende positivt. 
  
Afslutningsvist kan jeg kun sige, at det bestemt ikke er sidste gang vi er i Sydafrika. Vi snakker allerede om 
hvornår næste gang skal være, og om efteråret ville være en mulighed. 
  
Blot fordi jeg ikke kan lade være, har jeg vedhæftet et par trofæbilleder. :-) 
  
  
Mange hilsner 
Morten Rossau 


