
Hej Lotte og Brian 

Tusinde tak for enmeget veltilrettelagt jagtrejse til reviret ved Chelmza i Polen. 

Min kammerat Leif og jeg ankom til reviret kl. 15.00 lørdag d 23/10-2010 hvor det var fuldmåne. Efter lidt 

snak med jagtchefen Lukastz og vores rigtig gode tolk Karoline fik vi en kop kaffe og indlogerede os på fine 

enkeltværelser med bad og toilet. Derefter kørte vi ud på reviret og efter en time havde Leif og jeg skudt et 

rålam hver. Hjemme igen fik vi rigtig god mad og blev derefter kørt ud til to ambonaer hvor vi sad et par 

timer, jeg så en ræv. Foderpladserne ved ambonaerne er 30-40 m2 med sukkerroeaffald ibandet 

gulerødder og æbler. Kl. 19.30 kørte vi så ud på de åbne marker med kæmpe majsmarker, reviret er på 

16.000 ha og deraf er 7.500 ha majsmarker men kun 300 ha skov. Kl. 20.15 skyder Leif en keiler på 202 kg 

brækket og 23 cm tænder. Da jeg og min hunter kom derud troede jeg det var løgn, den var enorm, vi var 

seks mand om at læsse den på pickupen. Vi kørte hjem med keileren og fejrede det med god gammel 

portvin. Jagtchefen foreslår så at vi kører ud på de åbne marker igen og ser efter keilere til k. 24.00, 

derefter kunne jeg, hvis jeg ville, sidde i ambona til kl. 8.00 næste morgen. Det syntes jeg var en god ide så 

vi kørte. Kl. 23.30 ser vi en stor sort keiler ca. 150 m ude på en majsstub. Vi løber ca. 100 m fra bilen 

gennem lidt træer og ser keileren på vej væk. Jeg mener den var 150 m ude men hunteren siger over 200 

m. Jeg skyder første skud med min Tikka 300 Win Mag godt fremme og lidt højt. Hunteren råber at jeg har 

truffet og nu vender keileren og løber tilbage hvor den kom fra. Jeg skyder så tre skud mere men keileren 

løber ca. 100 m videre ind i noget skrub og træer. Da vi er inde på 50 m og lyser derind råber hunteren: Its 

komming its komming og om ham må skyde. Da jeg ikke havde fået genladt skyder han så to skud, men det 

viste sig at den havde bagenden til. Vi lyser så på 30 m afstand og da keileren stadig bevæger sig skyder jeg 

den i hovedet.  

Denne keiler vejede 207 kg brækket og havde 20 cm tænder, et monster som man mente vejede ca. 250 kg 

levende.  

Det viser sig efter flåningen at jeg havde lavet fire gennemskud, et på bovbladet to ved hjertet og et ved 

bagerste ribben, men den løb som sagt mindst 100 m alligevel.  

Hjemme igen blev dette eventyr fejret på behørig vis.  

Næste dag kører vi lidt rundt på reviret, hvor jeg skyder tre rålam og Leif fire og en ræv. Om aftenen sidder 

vi i ambona hvor jeg ser kronhind, to halvstore vildsvin, en meget stor so med smågrise og en keiler på ca. 

140 kg. 

Den sidste aften sidder jeg i et åbent stigetårn med udsigt over ca. 500 tdr. majs, med en åbning på ½ tdr. 

lige foran mig. Kl. 20.15 kommer der otte grise i forskellige størrelser frem og jeg skyder en hungris på 75 kg 

brækket.  

Jagtchefen fortalte at de skød omkring 100 vildsvin om året og at der stadig var 8-10 store keilere til 

afskydning. 

Jeg har været på jagt i flere forskellige lande og skudt en del gode trofæer, men denne jagt på disse store 

keilere er det mest spændende jeg har prøvet. Det er også det bedste revir jeg har boet på i Polen. 



Værelser, mad, huntere og jagtorganisation er perfekt, og jeg kan kun varmest anbefale andre at tage med 

LB Jagtrejser derned. 

Med venlig hilsen  

Jens Madsen 

 


