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Manual til Sam´s MID (Magpie in Distress)  
 

 

Tillykke med købet af dit Magpie in Distress kald (Skade i nød)! Du er nu ejer af et af 

de mest alsidige kald der er for at tiltrække en række kragefugle og rovvildt. I denne 

manual lærer vi dig - trin for trin, hvordan du bruger MID. Hvis du tager dig tid til at 

se på denne vejledning, bør du være i stand til at kalde en række vildtarter til dig 

med held inden for et absolut minimum af tid, 100% håndlavet og håndtunet i 

Belgien.  

 

Garantier 

Der er en livslang ubetinget garanti for den oprindelige ejer med én enkelt 

undtagelse, nemlig hvis du bider mundstykket sammen. Du bør kunne bruge dette 

kald helt håndfrit (se også Generel brug) uden at bide på det.  

 

Copyrigt© Sam Neyt 

Denne manual er kun til personlig brug, og kun beregnet til vores kunder af vores 

MID-kald. Intet må kopieres uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.  

 

 

Generel anvendelse af MID 

Vores klassiske FT2 Premium Europa Kragekald skal aktiveres ved at gurgle fra 

maven og ikke fra halsen for at få den rigtige lyd frem. Den store forskel mellem FT2 

og MID i anvendelsen er, at MID meget nemt aktiveres med en gurglen fra både 

maven og halsen. I det øjeblik du begynder at sige "Grrr" i kaldet er det anvendt 

korrekt. Så simpelt er det!  

Det gør ikke noget hvis du en enkelt gang bare puster i kaldet, hvis dette sker i 

kombination med noget gurglen, vil det virke! Jo mere varieret og skræmt din lyd er 

jo bedre. Prøv med at gurgle med mere eller mindre luft ind i kaldet eller blæs på 

forskellige måder ind i mundstykket og se hvad der virker bedst for dig. Dette gør 

dette kald perfekt  til en nybegynder, der ønsker at opbygge en vis tillid til kald og 

lok eller for en erfaren FT2-kragelokker, der ønsker at tilføre sin jagt en ekstra 

dimension. Risikoen for anvende MID forkert er næsten helt elimineret.  
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Vildt der kan lokkes med MID 

Vi har tiltrukket en lang række vildtarter med MID, men der er nogle få arter, der 

kan kaldes konsekvent, disse er: husskade, allike, sortkrage, gråkrage, ravn og ræv. 

Du må heller ikke blive overrasket, hvis der pludselig dukker en høg eller musvåge 

op.  

Generel brug i marken 

MID er fremstillet for at kunne gengive en vildtarts paniklyde nemlig husskadens. 

At fremkalde husskadens nødskrig er bare at gurgle i mundstykket og udføre en 

række korte og længere sekvenser i kaldet. I det øjeblik du begynder at gøre dette, 

og der er vildt i dit område, vil de reagere og ofte komme og tjekke ud hvad der er, 

på færde.  

Hvis du ser en vildtart komme, kan du bruge kaldet håndfrit så du har hænderne fri 

til at afgive skud. Tricket er at lære at balancere kaldet mellem de øverste tænder og 

underlæben eller mellem den ydre del af begge dine læber. BID IKKE I 

MUNDSTYKKET. Hvis du bider i mundstykket bliver det godt nok bedre til at kalde 

ræve ind – men tuningen er ødelagt. 

Den bedste og mest paniske lyde du kan frembringe er ved at bruge dine hænder 

med MID, brug kun den håndfri metode når vildtet kommer i tættere på og du har 

brug dine hænder til at skyde.  

 

Vigtige bemærkninger ved skadejagt 

Husskader er blandt de mest lunefulde fugle til at kalde ind, nogle gange reagerer de 

meget aggressivt på kaldet og undertiden holder de sig uden for rækkevidde af 

våben.  

 

Du kan delvist eliminere dette problem ved at nærme sig fuglene i fuld camouflage 

og med et minimum af bevægelse. Hvis husskaden ser dig er de langt vanskeligere at 

kalde ind. En god strategi er at placere sig ikke så langt fra et træ i nærheden af hvor 

du forventer skaderne vil flyve til. Skader reagerer ofte på kaldet ved at flyve frem til 

et træ i retning af lyden og sidde her og afvente.   

En anden endnu bedre strategi er at placere en kammerat mellem 60 og 90 meter 
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væk (2 haglbøsseskud væk) fra dig, nær de første træer, han møder i den retning, du 

forventer, at husskaderne kommer fra. Hvis de kommer og gør ophold lige uden for 

din egen rækkevidde vil din kammerat højst sandsynligt få chancen.  

 

Andet vildt og MID 

Alle de europæiske krager kommer på MID-kaldet men vær opmærksom på, at 

vores FT2-call vil i almindelighed at tiltrække mere Europæiske krager og fra en 

større afstand.  

 

Du skal ikke altid kun kigge op i luften, når du bruger MID! Vi har fundet ud af, at 

MID er et fremragende og atypisk rævkald.  

 

Ræve kan cirkle rundt om lydkilden for at kontrollere kilden til lyden (dig). Det 

hjælper, når du bruger en lignende strategi som til husskaderne at være på jagt 

sammen med en kammerat og positioner sig 60 op til 90 meter væk fra dig. 

Konklusion  

En af de mange spændende elementer i at lokke i kombination med jagt / skydning, 

er, at du konstant lærer om de arter, du er ude efter .. Hold et åbent sind på alle 

tidspunkter, når du bruger MID og hold ikke kun dit fokus i luften, men også på 

jorden!  

Held og lykke med kaldet, og husk: vi er altid interesserede i dine erfaringer med 

vores kald.  

Du kan kontakte os når som helst på speurdonck@hotmail.com.  

 

Knæk og bræk! 

 


