Kretsen med på bondemarknad i Vike
Kretsen försöker så gott det går att hålla kontakt med sina medlemmar, rekrytera nya samt att
allmänt informera om jakt.
Lördagen den 11 maj var det dags igen. Då var vi med på den nu traditionella bondemarknaden nere i
Vike.
Vi lyckades tränga in oss i vad jag tror var en gammal skola.
Adam Slottner hade där varit vänlig att rigga upp sin skjutsimulator som publikmagnet. Och som
sådan fungerade den bra. Det enda speciella med den var att man fick skjuta med den som ett
automatgevär för att det skulle bli träff.
Vi fick en hel del att prova på att skjuta. Allt från små barn som knappt kunde hålla geväret via
ungdomar, vana jägare, rena vuxna nybörjare upp till gamla farmor som inte skulle vara sämre än
barnbarnen. Resultaten överraskade ibland. Nybörjare som sköt 23 av 25 och blev glatt överraskade
över sin nyfunna talang och en del andra som letade bortförklaringar.
Alltså ett klart lyckat inslag.

Den ansvarige för skyttesimulatorn, Anton, visar hur man skjuter. Många beundrar och fotograferar.
Vi hade en hel del jaktdiskussioner. En del bra, en del där man då rakt inte höll med folk om deras
synpunkter på t.ex. hur man skulle vidmakthålla en bra älgstam. Men tack och lov så var de man inte
höll med sällsynta. De flesta vet ju att det måste finnas en balans mellan tjurar och hondjur och att
det krävs en hel del stortjur som överlever älgjakten och kan fortsätta att göra nya älgar.
För att sprida information så hade vi med en hel del material som beskrev jakt och vissa
specialområden. Både information om älgförvaltning och hur man förvaltar vildsvin gick åt.
Vildsvinen är ju ett rätt nytt inslag hos oss söder om E 18 och ännu inte så utbrett. Men det gäller att
vara med i tid. Förvaltningen kräver stora ytor och ett gott samarbete.

Men det var inte bara grejer som delades ut. Vi sålde också. Kepsar, kokböcker och T-shirts gick åt.
Och vi lyckades värva några nya medlemmar också.
Peter Moberg hade med ett litet urval av sina uppstoppade djur. En del lite ovanliga som han fick
hjälpa till att artbestämma när besökarna gick bet.
Nästa gång vi är ute och informerar blir på fiskemässan i Bäckhammar 15 juni.
Vid pennan, Henrik Nyström

