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SKYDERI – Hvor mange 
tusinde lerduer, Poul Lehr-
mann Jakobsen fra Hjerting 
har skudt i smadder, siden 
han begyndte på det som 
16-årig, melder denne hi-
storie ikke noget om. Men 
den fortæller om en 65-årig 
tømrer og skytte, der for 14 
dage siden atter rendte med 
guldet i Danmarksmester-
skabet i Olympisk Trap, der 
er den sværeste form for 
lerdueskydning. 

Har slået aldersrekord
Dermed har han slået al-
dersrekorden for dan-
marksmestre. Det skete 
på hjemmebane i Granly 
Flugtskydnings Center ved 
Marbæk, for næsen af flere 
yngre konkurrenter. Her 
holder Esbjerg Flugtskyd-
ningsforening til, og den er 
Poul også formand for.

Om det også er en rekord, 
at han siden 1981 i samful-
de 25 år uden ophold var 
med på landsholdet, ved vi 
ikke, men vi lader os gerne 
belære, hvis det ikke er til-
fældet. Vi tror det.

Interessen for skydning 
kom, da han som 16-årig 
tog jagttegn, en helt natur-
lig ting, da både hans bor, 
far og morfar var jægere. 
I løbet af undervisningen 

skulle han skyde lerduer, 
og det fangede ham.

”Hver gang, jeg havde 
en krone, skulle der købes 
patroner, de kostede vist 16 
kroner for 25” husker han 
med et smil.

Interesse og talent
Med interessen fulgte hel-
digvis også et talent for at 
affyre et skud på et halvt 
sekund mod lerduer, der 
suser afsted med 120 km 
i timen. Så allerede i 1985 
vandt han Europamester-
skabet, der blev afviklet i 
Antibes i Sydfrankrig, En 
4. plads ved VM blev det 
også til samme år. En bron-
zemedalje for hold har han 
også været med til at hive 
hjem fra EM i 1992. Det sid-
ste VM, han deltog i, var i 
2002. Undervejs har såvel 
Team Danmark som diver-
se sponsorer støttet ham.

”Faktisk har jeg rejst over 
hele verden på grund af 

sporten,” fortæller han og 
er heldigvis blevet støttet af 
sin hustru i det.

Men hvad er så fascinere-
de ved at skyde lerduer?

”Det er udfordrende. Du 
skal koncentrere dig 100 
procent. Men de strammer 
hele tiden kravene,” fortæl-
ler han. 

”Ved DM havde de sat 
musik på. Det havde jeg 
ikke prøvet før. Jeg kunne 
da godt høre Johnny Mad-
sen synge, men når jeg tog 

bøssen op, var jeg helt foku-
seret og hørte intet,” erin-
drer han.

Egen hyldeststen
Selv om han kunne læne 
sig tilbage og nyde, at han 
blandt andet har fået sin 
egen hyldeststen ved Blue 
Water Arena i Esbjerg ved 
siden af speedwaylegenden 
Erik Gundersen, så har han 
ikke tænkt sig at stoppe.

”Jeg skal ikke tilbage på 
landsholdet, og jeg træner 
ikke som i gamle dage. Men 
jeg tager da stadig til Grand 
Prix i Tyskland. Det er jo 
som at cykle, man glemmer 
det aldrig,” slutter Poul Le-
hmann Jakobsen og viser 
derefter rundt på det flotte 
flugtskydningscenter, der 
som det eneste i Danmark 
har to baner med Olympisk 
Trap.
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65-årig Hjerting-skytte tog guldet for 
næsen af langt yngre konkurrenter
Poul Lehmann Jakobsen har igen-igen  
vundet guld i disciplinen Olympisk Trap

Forrygende juli måned for FIMUS
SÆDDING – Fiskeri- og Søfartsmuseet i Sædding fik 
et træls forår på grund af coronanedlukningen, men 
efter genåbningen og halveringen af museumsentre-
en er det gået forrygende, især i juli måned. Her var 
der 33.206 besøgende mod 22.043 i samme måned i 
2019, en stigning på hele 50 procent. 

I juni, august og september har besøgstallene været 
meget tæt på tallene for 2019. Men lægger man tal-
lene for juni, juli, august og september frem til den 
13. september sammen, fik museet i år 60.632 gæster 
mod 49.353 i samme periode sidste år, en stigning på 
flotte 23 procent.

Nu er der biblioteksspot i Tarp-Bryndum
TARP-BRYNDUM: Biblioteket er kommet til 
Tarp-Bryndum. Nu er det muligt at hente og låne bø-
ger på biblioteksspottet i Sognegården. Her kan bib-
lioteksmaterialet også afleveres igen. Materiale skal 
bestilles hjemmefra på www.esbjergbibliotek.dk, bib-
liotekets app Biblioteket eller 76 16 20 00. 

Åbningstiden vil være begrænset på grund af coro-
nasituationen, men der vil være åbent tirsdag og tors-
dag fra kl. 12 -17. På nuværende tidspunkt er 14 spots 
sat op, dog er Hjerting endnu ikke taget i brug grun-
det Covid-19. Nu mangler udelukkende opsætning af 
et spot i Andrup.                cbd

8. klasser går Shore Walk den 18. september
SÆDDING – En række 8. klasser fra Esbjergs sko-
ler vil fredag den 18. september komme på en Shore 
Walk-prolog, arrangeret af Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
Populært sagt vil eleverne lære om FNs verdensmål 
fortalt på ti kilometer. 

Undervejs møder de sammen med borgmester Jes-
per Frost Rasmussen virksomheder som TripleNi-
ne, Alpha Aqua, Danske Bank, Esbjerg Havn, Total, 
Esvagt, Vattenfall, Smedegaarden og Semco. 

Bagefter er der at stort program på museet og en 
prominent netværksmiddag for virksomheder og 
andre om aftenen. Man kan læse mere på museets  
Facebook-side.

En Hjerting-skoledag i med våde fødder
HJERTING – Hjerting Skole Auras tre førsteklasser 
har i uge 38 haft kultur og natur i nærområdet som 
emne. Mandag startede temaugen med emnet Vade-
havet, hvorfor undervisningen var lagt in natura ved 
Strandpromenaden, hvor eleverne på nærmeste hånd 
- og mange også med våde fødder - deltog i den leven-
de anskuelighedsundervisning. 

Klasselærerne Cecilie Nielsen og Cecilie Exner var 
en del af temaet bag levendegørelsen af Nationalpar-
ken Vadehavets liv og havde, sammen med lærerkol-
legerne, travlt med at holde øje med hele årgangen i 
strandkanten.                      cbd

Rettelse
SÆDDING – Den unge filmmager Bilal i Sædding 
hedder Hussain til efternavn, ikke Hussein, som vi 
skrev i augustnummeret.

Her under skydebanen  
står kastemaskinerne, der 

styres af computere, så alle 
skytter får samme antal duer 

med samme sværhedsgrad.
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Poul Lehmann Jakobsens med sin italienske Beretta, som han 
har brugt siden 1992. I dag vil den koste cirka 100.000 kroner.

Når en lerdue letter, har den en fart på 120 km i timen, så der skal skydes indenfor et halvt sekund, og man ser den fra siden.


