
Dagbog fra Jagtkampagnen 2017 
 
Jagten på Møllerup Gods og Søholt Hovedegaard 2017. 
 
Forberedelserne er i gang minimum en uge inden turen går mod Djursland, Mols bjerge. Der skal købes nye 
rober, ride tøj, udstyr mm. Og så er vi klar til at tage en hel uge på jagt kampsange – nogle kalder det en 
ferie, men det er nu ikke det jeg vil kalde det efter vi kom hjem - det er hårdt arbejde. Der skulle rides 3 
jagter, men, der er selvfølgelig hviledage til heste, men os ryttere kan ikke nå at slappe ret meget af, det er 
som at være til en 50års fødselsdagsfest 6 dage i træk, og så kommer jagterne oven i - det er så der hvor vi 
jagt ryttere kan slappe af. 
 
Søndag; 
 
Ved ankomsten til Møllerup Gods, over middag, var det traditionen tro jagt ledelsen, som bød velkommen på 
deres helt særlige vis med ”Portvins pige” ”stald pige” ”møg pige” ”Væske pige” ”Parkerings pige” MK. Der 
var ikke overladt noget til tilfældighederne. Vi blev taget godt imod og følte os velkomne med det samme (det 
er alligevel utroligt med alt den forberedelse og arbejde som Jagt ledelsen mf. lægger i sådan en uge, bravo 
tak) - 
 
Vi fik vores værelser på Hubertus Kroen på Møllerup Gods. Her blev de fleste ryttere, nogle med ledsager, 
indkvarteret imens resten boede i det smukke hovedhus på godset. Gallamiddagen på godset venter forude, 
og det var tid til en lille en og så omklædning til Kjole for både herre og damer. 
 
Her var Familien Gamborg/Lüttichau, med deres uovertrufne gæstfrihed, i centrum for en hyggelig og munter 
fest med alt hvad her til hører, når der skal være fest på godset – fantastisk dejlig mad med bla., vildt fra 
egen jord og dejlige vine m.m. Senere skulle vi ud i øvelsen at danse Lancier som mange havde glemt at 
øve sig på, en svær disciplin. Disciplinen at drikke drinks gik væsentligt bedre, for de fleste af gæsterne, 
senere på aftenen. 
 
Mandag; 
 
Jagt i dag var på Søholt Hovedegaard ca.15 min. kørsel fra Møllerup, hvor der blev redet på Hanne og Poul-
Jørn Lindbergs jorde og skov.  Humøret var højt og både ryttere og heste var velpudset klar til at ride den 
første jagt på Kampagnen. Her mødte os et helt igennem smukt landskab med smukke skove og dejlige stier 
med meget sandbund. Der havde været rigtig meget regn ugen op til, og dagen før var der faldet, ca.10 cm 
regn. Så de fede jorder ved Møllerup stod under vand! 
 
Men sjovt nok, det underlag som mødte os sublimt. Super sandet og fjedrende bund – en spænende jagt, 
der ligesom de øvrige jagter, alle var lagt af Jysk Jagtrideklub med deres fantastiske hjælpere, og lidt hjælp 
fra vores egne medlemmer, 
Sjove spring var lagt på anden vis end vi er vant til. Vi red i et felt med ca. 35 ekvipager, vejret holdt og vi 
havde en rigtig god jagt. 
 
Vi kom hjem til Møllerup i godt humør og stald baren var åben. Hestene fik foder og kom på fold, inden 
længe skulle vi alle til bords i Hubertus Kroen. Her var en dejlig vel til lavet frokostbuffet, som ventede på os 
og den søde betjening hjalp godt og grundigt med til at vi fik slukket tørsten. Senere var der fri leg, dans, spil, 
rafling og billard. Endnu en gang hyggeligt og fornøjeligt.  
 
Tirsdag: 
 
Tirsdag er hviledag, morgenmadsbuffet stod klar fra tidlig morgen og herefter skridtede vi ud på egen hånd 
og nød landskabet i fulde drag ”frisk luft” tager man ikke skade af. Endnu en dag med sol og lammeskyer og 
de smukke omgivelser. 
 
Nogle af deltagerne kørte på tur i Mols Bjerge eller i den lokale ride butik, som havde rigtig meget godt 
udstyr, eller i diverse dyreparker og det faste holdepunkt på dagen var Frokost kl.12:00, Drinks kl.18:30, 
Middag kl.19:00 
 
Middagen var nu noget særligt, Lena Lüttichau havde inviteret os alle til grill aften på terrassen hjemme hos 
hende selv på Garagenborg. Garagenborg ligger bagerst i parken. Det var den gamle garage, der blev 
indrettet til ”aftægtsbolig” for Lena og Flemming Lüttichau efter at Anne Sophie og Stig Gamborg overtog 
godset. Garagen er en meget smuk og højtidelig bygning med store sprossede vinduespartier, og danner 



rammen for en hyggelig og uhøjtidelig sammenkomst. Som velkomst blev der serveret en velskænket Vodka 
Martini, som gav varmen.  
 
Senere på aftenen trak vi os tilbage til Hubertus Kroen, hvor der var bar, dans, musik, spil, mm. (puha tiden 
går hurtigt). 
 
Onsdag: 
 
Igen skulle vi ride jagt, og alle var ”friske” og tændt på at jage igen, ændringer var lavet så at vi kunne ride på 
Møllerup Godsets Jorde. 
 
Parolen blev afholdt på ridebanen, som lå i centrum af godsets bygninger og dannede en flot ramme for den 
kommende jagt. Familien Lüttichau, og nogle af jagt rytteren, mindedes jagt fra gamle dage på godset, hvor 
der også var hunde med!  Det var de gode gamle dage hvor spring og grøfter var meget større og det gav 
store udfordringer. 
 
Bunden var tørret lidt op, men var stadig meget blød, ændringer var lavet så vi red i skoven og på marker 
med frø græs, som har et rigtigt god rod net så bunden holdt forholds godt. Igen dejlige landskaber med 
godset i det fjerne. Sidste etape var op ad den gamle allé til Garagenborg med spring og smukke træer langs 
vejen. Det var et flot syn, selv i silende regn! 
 
Frokosten var igen serveret, dejlig buffet med alt det gode og naturligvis Hampe frø, som er hjemmedyrket 
på Møllerup. Marker så langt øjet rækker med hamp planter, og det er altså ikke ”funny Business”, men det 
indgår i rigtig mange produkter fra øl til hud cremer, og i fødevarer – hvis nogen skulle være i tvivl! Selv 
hestene kunne nyde godt af hamp kærner/frø. Nogle af rytterne mente, at det havde en beroligende virkning 
på hestene som dagene gik, mens andre medens andre mente at de rolige heste skyldtes manglende 
kondition! 
 
Torsdag: 
 
På hviledagen var der ikke den store forskel fra tidligere, bortset fra den fulde aktivitet med at få resten af 
høsten i hus. Stig Gamborg havde også travlt med sin maskine, som kunne udvinde fibre mm til alt muligt, 
bla. Isolerings materialer m.m. 
Vi fik en rundtur på Godset efter Frokosten og fik en rigtigt god historie og fortælling om alt det som Familien 
Gamborg arbejder med og for, Fruen på John Deer traktor og Manden på kontoret!! – Der er mange 
opgaver, som skulle varetages lige fra landbrug, skovdrift, skyde jagt, bolig udlejning og oplevelsesøkonomi, 
samt ikke mindst maskinfabrikkerne som Stig Gamborg arbejder med.  
 
Fredag; 
 
Fredag var den sidste jagt dag på kampagne. Trætte og lettede over at det hele var gået så godt, og næsten 
uden uheld og kun en løs hest på staldgangen, kunne vi se frem til endnu en dejlig jagtdag på Søholt hvor 
der igen redet på Hanne og Poul-Jørn Lindbergs, jorde og skov . Vejret var med os og heste og ryttere 
kunne hygge sig og slappe af da ruten var velkendt (det meste af den), og sjovt nok var der også mere tid til 
at nyde landskabet som er noget særligt.   
 
Efter en rute på ca.13 km og 33 spring var der afslutnings parole hvor Hasse Hoffmann fortalte den 
spædende historie om Søholt Gods, og vi fik lejlighed til at nyde et glas portvin sammen, som rundede 
dagens jagt flot af, - tak. 
 
Efter jagten er det dejligt at få afkølet hestene også til stor morskab for rytterne. 
 
Frokost ventede da vi kom hjem, vi gik til bords kl.15:00. Det var en hyggelig og begivenhedsrig frokost med 
de vanlige ritualer og muntre indslag m.m. Præmier blev uddelt i hyggelig jagtrytter ånd. Hvor den der ses 
frem til er årets kampagnerytter. Det blev i år, til kæmpe overraskelse for hende selv, Lotte Holm, som for 
engang skyld blev mundlam. Sidst på dagen var der kostume party og konkurrence i Møllerups pool, hvor 
der blev kæmpet til det sidste for ikke at drukne. 
 



Lørdag  
 
 
Trætte og mætte efter en uge med fuld fart på, og endnu rigere på oplevelser gik turen hjemad mod færgen, 
hvor selv hestene stod stille i trailerne. En stor oplevelse som vi kan takke for, da det ikke kommer af ingen 
ting. Mange har arbejdet med planlægning og udførsel til stor glæde for alle os jagt ryttere, som har nydt 
godt af den ildhu, og ikke mindst en tak til lodsejerne, som har lagt jord til så vi kunne komme 


