Her er lige en lille historie om min buk 2011.
Var så uheldig at skyde forbi til en seksender den 16 maj om morgenen. Så jeg valgte at sætte
mig derud igen kl. 15 og kigge efter den, men så kun en gaffel buk på naboens stykke ca. 30
meter inde på hans stykke. Jeg tog hjem og fik lidt aftensmad og af sted igen. Så ca. kl. 21
springer gaffelbukken og en rå ud af hegnet godt 100meter væk. Jeg kunne se at bagefter kom
seksenderen og de to bukke springer lidt rundt på ca. 70meter jeg både pifter og råber men
ingen af dem stopper, men pludselig stopper de op, med bagenden til mig selvfølgelig og de
stikker hver til sit efter en meget kort pause.
Så jeg tog af sted igen den 17 maj om aftenen, og ventede på en buk.
Kl.20.30 ca. springer en rå ud fra hegnet godt 100meter væk og løber et stykke ud på marken.
Jeg kan se den står og kigger tilbage så jeg gør klar hvis nu det er bukken som skulle vise sig,
efter ganske kort tid springer der en rå mere ud og springer ud til den anden på marken, de står
lige et split sekund hvor efter de sætter i løb hen mod hegnet igen. De stopper op inden hegnet
og står og kigger derind så jeg var bare KLAR. Men hvad pokker der kommer en tredje rå ud og
de 3 løber ud over marken ca. 100 meter, inden de stopper op og kigger tilbage. Så jeg kigger
hen mod hegnet hvor de kom ud og kunne se der kom en buk bagefter, så op med riflen for at
være klar, den springer ind i hegnet men står i grene så kan ikke skyde, men den tager et spring
mere og står nu på marken lidt spids til mig den virker meget nervøs så jeg skyder til den og
bukken falder sammen på ca. 110meter. Det viste sig at det jeg troede der var en gaffel buk var
en meget kraftig ulige seksender.
Nikolaj Poulsen

