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Jagtkampagne 2015  

 

Jagtkampagne på Gut Klein Nienhagen ved Rostock 

Af Randi Mortensen – foto: Danny Johansen 

Forventningerne. 

 Det var min 4. jagtkampagne og selv om jeg var forberedt på modtagelseskomiteen, med deres 

gule veste, portvin serveret ind gennem bilruden og store hjælpsomhed med at komme på plads, 

ja så var glæden ikke mindre, end første gang. 

På åbnings- og gallamiddagen bliver enhver piges prinsessedrøm til virkelighed, når vi får lov at 

trække i de store rober og danse med ”prinserne” i røde kjolejakker. 

Jagterne 

Der rides jagter mandag, onsdag og fredag, og den første og sidste jagt foregik på de store marker, 

i området hvor vi boede. Det var usædvanligt flotte spring med bomme af friske lærkestammer – 

og der var brugt mange bomme, så springene var virkelig indbydende. Om mandagen sprang vi 3 

åbne grøfter, noget som ikke kan lade sig gøre derhjemme, når vi er mange flere ryttere til at 

trampe kanterne ned.  Den lokale bonde havde, efter bygningen af springene til mandagsjagten, 

harvet marken mellem nogle af springene. Det var sikkert for at være flink, men det blev lidt tungt 

at galopere i. Onsdagens hundejagt foregik på Slot Vanselow, hvor vi red med Mecklenburger 

Meute og 22 hunde. Jagten foregik i en skov – noget nyt og anderledes – da jeg tidligere kun har 

prøvet hundejagt på åbne marker, så tempoet var lidt langsommere, end jeg har prøvet før. En 

kravlegrøft gav lidt vanskeligheder, og en enkelt fredelig afsidning. En af repriserne foregik på en 

militarybane, og det klarede feltet også i fin stil, selv om hundene kom lidt ud af kurs. Som så ofte 

før havde vi tørvejr til jagterne, selv om der kom rigeligt med regn i løbet af ugen. Og som kronen 

på værket kom alle heste og ryttere igennem alle 3 jagter uden uheld og skader. 

 

Staldene 

Derhjemme står vores heste i store bokse med tremmer, og mange går op i, at boksene er 

indrettet så fint som muligt. Der var ikke nok bokse til alle hestene, så to staklader blev bygget om 

til ”stalde” og det gik fint, selv om de fleste heste fik et par skrammer, inklusive min egen hest, 

som blev forelsket i nabohesten Cherie. Det var dog ikke gengældt, så Pasco indkasserede et par 

velfortjente ”lovebites”. 
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Gut Klein Nienhagen  

Den store staldbygning, hvor der er indrettet lejligheder i to etager over staldene, blev opført i 

1913 og selve herregården blev ombygget til sin nuværende form i 1923. Herregården ejes af Jan 

og Bianca Glöe som overtog stedet i 1998. ”Lange-Jan” som er omkring et par meter høj, har en 

fortid som professionel håndboldspiller i Flensburg-Handewitt, men han har garanteret aldrig 

oplevet ”kampe” som dem vi havde på dansegulvet. I løbet af ugen blev hans smil større og større, 

og da vi tog afsked med ham, fik vi et kæmpeknus, og han syntes det havde været sjovt at have os 

som gæster. Resten af personalet var enormt imødekommende og overbærende og deltog i både 

dans og lege. Desuden deltog Jan med sin staldkat, med stor entusiasme, i bygningen af springene 

og med at finde ruter til jagterne. 

Legene 

Når man er på Jagtkampagne opstår der skøre indfald – helt af sig selv, og typisk på dansegulvet og 

gerne med udklædning, med hvad man nu kan finde i lokalet. I år var der, på et af værelserne, 

begynderkursus i jagthornsblæsning  – til glæde for de færreste, da en del var gået i seng på det 

tidspunkt. Men uanset hvem man er, så kommer det indre legebarn til udtryk på en 

Jagtkampagne, og det er vist meget sundt. 

Traditionerne 

Efter de tre jagter går vi direkte til jagtfrokost i vores røde og (næsten) hvide jagttøj, og så drikker 

vi snaps til de medbragte sild. Der er mulighed for at være snapsegiver, og holde en lille tale i den 

anledning. Derefter har snapsegiveren mulighed for at vælge en sang. 

Efter onsdagens jagt er der til frokosten tradition for debutantunderholdning. Eneste debutant var 

Peter Frydenlund, som har redet 2 jagter !!  inden han tog med på Jagtkampagne – under kyndig 

vejledning af sin ”mor” Lene Nørgaard. 

Peter havde medbragt en sjov sang med indlagt sværhedsgrad. Som jeg vurderer det, lykkedes det 

Peter at blive særdeles godt integreret, inden ugen var omme. Torsdag var der ”spilleaften” med 

forskellige lege og konkurrencer, herunder en leg, hvor der indgik balloner. Tilfældigvis er 

forfatteren til denne artikel i besiddelse af en video, der afslører hvor forskelligt deltagerne greb 

udfordringen an, og om der var nogen der snød.  

Fredag fik vi, på rim, en gennemgang af ugen der gik, med de tre yndige jagtfeer.   

Jagtkampagnetrofæet gik i år til dansemusen Kamille Dumong Erichsen. 

Den 12. (og sidste) sølvtallerken blev overrakt til formand for Jagtledelsen Mette Kaufmann, som 

har besluttet, at sølvtallerkenerne skal følge den siddende formand for Jagtledelsen.  
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Tak til Jagtledelsen 

Både Jagtledelsen og deres hjælpere har fortjent en stor TAK for deres arbejde både før, under og 

efter Jagtkampagnen. Sådan et arrangement laver ikke sig selv - Jørgen og jeg skal helt sikkert med 

på Jagtkampagne igen til næste år  

 

 

 

20. september 2015 

 


