Min første morgen på fjorden

Den 24. oktober skulle jeg på min første pramjagt, på Ringkøbing fjord.
Jeg skulle derud med min ven Nikolaj Poulsen, som havde prøvet det en masse
gange, så der var styr på det hele. Vi kørte derud dagen før, For at jeg lige
skulle prøve at stage osv. så jeg var klar dagen efter.
Det var en stor fordel i stedet for at jeg skulle prøve det for første gang en
tidlig mørk morgen.
Jeg stod op lidt over seks og fik lavet noget te og smurt en god madpakke, da det var vores plan at vi skulle
bruge meget af dagen der ude. Vi kørte 6.30 ca. for at være i god tid og det passede da også med, at vi var
klar før solen stod op kl. 08.16.
Da vi havde fået waders på, gik vi lige lidt ned af en mark vej og så var vi ved prammen vi fik pakket det
hele, jeg lånte en pram fra Ringkøbing jæger forbund. Og så gik det ellers af sted. Jeg startede med at
hænge på Nikolaj sådan vi kunne være klar inden solen stod op. Vi var nok kommet 700 meter ud og så
prøvede jeg lige selv de sidste 100 meter, det gik fint nok. Da vi havde fundet et sted fik vi sat prammen fast
og lagt lokkerne ud.
Ikke længe efter at vi havde fået sat os i prammene kom de første ænder til syne. Jeg fik skudt efter et par
stykker eller det var nok nærmer en del, men uden held. Nikolaj havde fået 1 pibeand. Jeg blev da lidt træt
af alle mine forbier. Så da der kom en måge stille og rolig hen over lokkerne, tog jeg chancen. Det lykkede
mig da også at få den ned i 1 skud. Efter det begyndte det at gå bedre og bedre. Jeg fik skudt 3½ pibeand, 1
måge og 1 troldand, nu jeg siger en ½ så er det fordi, vi skød efter den samme and på ca. samme tid så det
var lidt svær at vide hvem det var sin and .
Lige da vi havde snakket om at pakke kom der en flok på 8 pibeænder over lokkerne lige imod os. De var
nede med stive vinger og havde en god afstand så jeg skuldre jeg geværet og får skudt 2 skud. Det lykkedes
mig så også den dag, at få lavet min første double og det var bare fedt!
Jeg fik da også skudt fangstskud efter den ene, men jeg slap for at gå flere 100 meter, som der var en anden
jæger der havde problemer med den samme dag.
Jeg fik sådan set aldrig spist min madpakke, fordi der skete så meget hele tiden, så jeg havde slet ikke tid til
at få noget indenbords da det hele var så spændende.
Vi tog også tidligere hjem end planlagt på grund af
at vinden tog til og begyndte at trække lokkerne
længere og længere væk, selvom vi var ude og
træde ændernes bly ned et par gange. Da vi så
besluttede at tage hjem og havde fået pakket
lokkerne sammen, så opgav vi at stage, eller mest

mig, da jeg ikke lige havde prøvet det i sådan et uvejr, så vi hoppede ud af prammen og trak ind vi fik os da
en meget hård men hyggelig gåtur hjem.
Det var lidt om min første dag på fjorden og jeg kan kun opfordre nyjæger til at prøve det, og hvis ikke i lige
vil alenen af sted første gang er jeg sikker på Nikolaj er klar til at tage med.
Det bliver absolut ikke min sidste gang på fjorden.
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