
Jagtkampagne på Kragerup Gods 

 

Fuld af forventning og med sommerfugle i maven ankom jeg til Kragerup Gods sidst på 

eftermiddagen søndag d. 9. september med hest i trailer og bil fuld af udstyr. Jeg var 

debutant og dette min første jagtkampagne. Til min hest var der en velstrøet boks klar og 

jeg blev straks kontaktet af den yderst kompetente staldpige der skulle have ansvaret for 

min hest. Der blev straks indgået aftaler omkring fodring, fold, opsadling osv. Lige 

overfor min boks havde Danny og Co. indrettet staldbaren, der allerede var fuld af lystige 

opstemte jagtrytterkammerater. Således omgivet af veltilpasse heste og portvinsstrålende 

ryttere var jagtkampagnen begyndt. Efter udpakning, bad og omklædning var det tid til 

åbningsmiddag i galla i godsets hovedbygning. Middagen var vidunderlig og stemningen 

i top. Efter middagen fik vi os alle en overraskelse da et 18 mands orkester mod alle 

odds, så som en vildfaren sav-spiller, musikere på antabus og CD-elskende kattekillinger, 

spillede op til dans.  

Mandag var det tid til første jagt. Efter en dejlig brunch i godskøkkenet red vi ud på jagt. 

Jagten var fin, velbygget med god linieføring og bunden i orden. Jeg tror jagten huskes 

bedst for den afsluttende grøft, der vel må gå under kategorien ”pænt stor” – hvilket også 

krævede sit offer. Som debutant blev jeg mandag klokken 15 introduceret til begrebet 

”Jagtfrokost i rødt”. Snapsegiver, på snapsegiver, på snapsegiver, talte vi 12 omgange 

denne eftermiddag? Nogen bed over, andre tog den på italiensk. Musik, dans i ridestøvler 

(bedre end i høje hæle!), rotur på voldgraven, hvor der vist var en der faldt i vandet - det 

blev sent! Vi var mere en én debutant der ved morgenbordet næste dag proklamerede at i 

dag måtte vi hellere tage den med ro. Efter rolig skridttur rundt på Kragerup Gods jorde, 

en danskvand i staldbaren endte mellemdagen alligevel med fest og dans.  

Jagten onsdag blev vel afviklet. Vi havde nogle fine markrepriser, hvor bunden desværre 

var lidt for blød. Til min store glæde var tempo og turens længde afpasset efter 

forholdene, således at vore dejlige heste også kunne nyde at være på kampagne. 

Jagtfrokosten onsdag var med indslag fra debutanterne. Stemningen var høj. Jagtryttere 

vil gerne ses og høres og underholde, gerne ganske uopfordret og det kan være svært for 

en debutant at trænge igennem lydmuren, men alle klarede det fint og fik applaus – for 

sådan er jagtryttere også. 

Torsdag aften var Elses spilleaften, hvor holdkonkurrencer endnu engang fik kampånden 

og vindermentaliteten frem i jagtrytterne alle som én.  

Fredag sluttede vi af med et brag af en jagt i kategorien ”kort, men hektisk”. Efter lidt 

opvarmning kom der syv på stribe som feltet fløj over i højt tempo. I først skovreprise 

kom der en traktor på tværs, hvilket var lidt synd idet vi så ikke kom helt op i tempo før 

vi skulle forceres den ”enorme” kævlebunke der var lagt ud. Afslutning med spring over 

høballer ind i parken foran godset tror jeg sent vi vil glemme. Endnu en frokost i rødt 

med hvad dertil hører inklusiv en dejlig tale for formanden og levende musik.  

Så blev det lørdag, min hest og jeg er kommet hjem i god behold og på mandag begynder 

hverdagen. Tak for denne vidunderlige, morsomme og festlige uge i 

jagtrytterkammeraternes selskab. 

 
Kamille Dumong Petersen, Kampagnedebutant 
 

 


