Jägare lär sig rävlock
Kretsarna i Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Karlskoga-Degerfors har startat upp ett samarbete
kring gemensamt arrangerade aktiviteter.
Först ut var en kurs i rävlock.
I den gamla skolan i Kväggeshyttan, nu en charmig bygdegård, så startade vi upp med teorin kring
lockjakt.
Läraren Gustav Carlander från Forshagaakademin visade bildspel och filmer om hur man lägger upp
en lyckad lockjakt.
Han konstaterade att planering av jakten var viktigare än att vara experten på att utbringa rätt oljud
vid själva lockandet.
Alla blev klara över vikten av att analysera markens arrondering ur rävsynpunkt, vindriktning och
lämpliga passval och möjligheten av att komma i pass utan att lägga vittring på fel sätt.
Själva tekniken med lockandet demonstrerades också med hjälp av några bra filmsekvenser.
Deltagarna fick också klart för sig att man inte kunde lyckas varje gång samt vikten av att välja rätt
väder. Blåst och kraftigt snöfall var inget som lockar räven till långpromenad. Knappast jägaren
heller. Då är det bättre att bägge parter väntar på bättre väder för en lyckad jakt.
På begäran av kursarrangören så hade Gustav fått Jaktia i Karlstad att packa en stor kartong med
lockpipor, filmer, skjutstöd och kamouflagemateriel. Prylgalenskapen härjade och inköp gjordes.
Vissa saker tog slut och skulle levereras vid praktiktillfället. Det lyckades dock Jaktias centrallager att
effektivt sabotera till ingens glädje.
Söndagen efter , den 17 februari, så var det dags för praktik.
På en skjutbana inne i djupa skogen så skedde förberedelserna.
Först en genomgång av dagen och sedan komplettering av tidigare tillfällets teori.
Sedan var det dags för de som ville kontrollera hur rätt bössan gick vid en skjutbänk och
skottställningstavlor.
Nästa moment var skjutning mot rävfigur från jägarmässig skjutplats, dvs. med rumpan på backen
eller ryggsäck.
Sedan var det in i goa värmen för att hämta det Jaktia i Karlstad hade levererat ur eget lager.
Aktivitet ger hunger. Nästa moment var ärtsoppa och knäckebrödsmacka. Blev en bra illustration av
begreppet ”ju fler kockar desto sämre soppa”. Oenigheten om vilken värme som behövdes i
soppgrytan var stor blan de som var och övervakade anrättningens uppvärmning och rörde om bland
ärtorna. Därför hade slutresultatet en lätt pikant smak som beskrevs som brända mandlar. Men det
fanns ju senap att ta till.
Dags för träning av att frambringa oljud/lockljud. Viss blyghet bland kursdeltagarna men sedan kom
man igång med övningen. En del lät verkligen illa. Men träning ger resultat. Gårdsägaren Håkan
Smedebo som upplåtit såväl skjutbana som lokal visade sig ha åkt iväg och utfört transporter med en
traktor så han klarade sig ifrån oljudet. Klok kille.
Nu var alla preparerade för jaktmomentet hos bröderna Kilsby. Deltagarna placerades ut två och två
och fick två platser per team så de inte satt och lockade allt för länge på en och samma plats.
Man lyckades locka fram två rävar, en besköts men beslöt sig inte för att följa spelplanen och ramla
ner död utan begav sig därifrån.
Jag träffade några av kursdeltagarna senare och de verkade nöjda.
Kursen kan nog bli starten för fler kretsgemensamma aktiviteter.

Svåridentifierad kursdeltagare provar maskering.
Utrustningen rekommenderas inte för snårig terräng.

