Jaktvårdskretsen på Teknikdagen i Rudskoga
Det har blivit en tradition att jaktvårdskretsen är med på Teknikdagen. Alltså var det bara att
förbereda sig och ställa upp trots en urusel väderprognos.
Vid 8-tiden så var Ulf Karlsson och jag på plats med Henriks välfyllda Volvovalp med tält,
informationsmateriel och lite säljprylar. Samt ordentligt med egna regnkläder och matsäck.
Ut med blandade rör och kopplingar. Snabb, och faktiskt effektivt, kom takställningen ihop. Lagom
när detta var klart så kom Peter Moberg med sina uppstoppade djur och ett antal bord. Så vi blev en
till när duken skulle på och benen till väggarna skulle monteras. Gick snabbt. Sedan var det dit med
en långvägg, gavel och uppställning av bord.
En utomordentligt snygg utställning av diverse uppstoppade djur och horn trollades fram. Hornen
kom Bernt Andersson med. Han hade bara att gå tvärs över vägen så fraktkostnaden blev låg.
Sedan var det fram med broschyrer och allt vad vi kunde sälja. Så dags för en kopp välförtjänt fika.
När allt var iordning anlände vår ordförande Tomas Olsson som hade längst att resa. Som straff för
sen ankomst fick han sälja lotterna till länsförbundets älglotteri. Först under protest men sedan tog
han straffet med jämnmod och krängde på kort tid alla 100 lotterna. Och hade velat ha fler att nasa.
Han har alla förutsättningar att dryga ut pensionen med dammsugarförsäljning.
Vi fick en hel del besökare under dagen även om regnet på slutet sköljde bort en och annan ömtålig
besökare. Men de ömtåligaste hade vi nog ändå inte fått till oss.
Peters och Bernts djur och djurdelar drog många. Särskilt vuxna som inte jagade och var naturvana
samt naturligtvis många barn. En bra möjlighet att prata natur, djur och jakt med nya kontakter.
Inropande av potentiella kunder till älglotteriet samt utdelningen av en rejäl bunt med
markeringsremsan Viltolycka gav också kontakter. Naturligtvis var det en hel del jägare som kom till
oss och snackade. Men huvudsyftet med att vara med på Teknikdagen, och tidigare i våras
Bondemarknaden i Vike, är att ge en breddad kontakt med icke-jägare för att skapa förståelse för
viltvård och jakt. Samt naturligtvis att tala varg. Några vargkramare träffade vi inte på. En dam tyckte
dock att ”alla djur måste få finnas”. Men när jag kontrade med att fråga om det även gällde fästingar
så började hon göra inskränkningar i begreppet ”alla djur”. Och jag återkom till vargar. Hon
mjuknade.

I tältet, längst bort, syns Bernt Andersson samt Tomas Olsson och väl skymd av jaktprofilen Johnny
Carlsson skymtar Ulf Karlsson. Lätt framåtböjd skrivandes är Erik Du Rietz. Damen är okänd av
skribenten. Peter Moberg är väl ute på utställningen och jag är bakom kameran.
Alltså en lyckad dag med betydligt bättre väder än vad meteorologerna spått. Men naturligtvis kom
det tillräckligt med regn för att Ulf och jag fick åka hem till mig och hänga upp diverse tältdelar i min

”maskinhall”. Har dock nu torkat och med granne Janerik Johanssons hjälp vikts ihop och lagrats upp
på min loge där tältet egentligen inte får plats.
Nu återstår bara en massa lokalt återställningsarbete nere vid hembygdsgården ikväll, måndag.
Nästa utflykt blir vår jakt- och friluftsmässa på Volvo 29 augusti i Kristinehamn.
Henrik Nyström

