Volvo-dagen genomförd
Volvo-dagen, jakt- och friluftsmässa, är ett arrangemang som vi genomför tillsammans med
Värmlandsbil vartannat år.
Aktiviteten har en lång planeringstid. I år hade vi ett problem genom att den tidigare planeraren
under många mässor, Jonas Odebäck, hade i god tid avsagt sig rollen. Men vi fick rull på projektet
även om det såg lite mörkt ut ett tag med att ragga utställare. Men så var det en del av oss i styrelsen
som gjorde ett krafttag och fick ihop ett bra gäng och en trevlig blandning av utställare.
Ett bra utbud
Vi täckte in specialsydda kläder med ”Gunilla i England”, Hygns viltslakteri gjorde reklam för inköp av
älgkött och marknadsförde sina produkter. Granngården var med som vanligt och likaså
konkurrenterna inom fyrhjulingsbranschen Kejo och TC Bil och Fritid.
Utanför lokalen stod det två rejäla trollingbåtar. Framför respektive båtkärra ställde Värmlandsbil
helt sonika upp en pick up av märket Isuzu. Dock fick utställarna dra hem sina båtar med ordinarie
bilar av annat märke.
Agria ställde upp och informerade om djurförsäkringar och delade ut gåvor till trogna
försäkringstagare.
Vapenhandeln var bra representerad med Nora Jakt och Vapen, Ahnö Vapen från Karlstad samt Jakto
från Lindesberg och Jaktia från Karlstad som även hade med sig ett bra utbud av fiskegrejor. Väckte
en hel del habegär. Kommer nog själv att skaffa en specialkolv till min första studsare som jag
fortfarande har kvar.
Meknomen visade fiskeprylar. Tyngdpunkten låg på elsnurror. Miljövänligt och diskret men nog inget
att vinna Poker Run med.
Snygga djur, fast tämligen döda, visades upp av Trofédepån från Hammarö. Häftigast där var
babianen med en illrosa rumpa. Gav många tillfällen till leenden. Tur att Trofédepån var där för jag
rev ner ett av Peter Mobergs uppstoppade djur så att ett öga ramlade ur och gick sönder. Tur att
verkstaden var nära. (Hoppas Peter inte läser detta)
Länsstyrelsens rovdjurssamordnare Fredrik Wilde hade många besök. Rovdjur väcker intresse.

Rikard Södergren hade fullt upp med att mäta älghorn med hjälp av Anton Moberg. Blev 2 guldhorn!

Jägareförbundet representerades dels av styrelsen i kretsen, dels av jaktvårdskonsulent Johan Stedt
som ju bor på trakten dessutom. Bra att ha nära till sakkunskapen. Han arbetar med specialisering på
klövvilt för Värmland och Örebro län. Fast nu barnledig.
Korvförsäljningen rullad på, många som köpte lotter på älgkött (kan behövas med tanke på älgbrist)
av Tomas Olsson. Han kan dryga ut pensionen med att nasa dammsugare som han kunde sälja lotter.
En del av Jägareförbundets prylar sålde vi också. Det blev en lyckad dag. Kunde varit lite mer folk.
Men det var hård konkurrens i Kristinehamn om besökarna den här dagen med Honungsmässan,
aktivitet vid Hembygdsgården, bilutställning med mycket ljud samt motortävling vid crossbanan.

Mycket praktiskt innan
På fredag eftermiddag så började vi med att hänga presenningar för att få ett halvmörkt utrymme för
skyttesimulatorn som vi fått låna. Ett tidvis trickigt jobb. Jonas Odebäck gav en uppvisning i apvighet
genom att klättra runt på ett sätt som gjorde att man började undra över hans härstamning.
(Funderingarna stärktes då han under utställningsdagen sågs äta banan). Sedan var det in med drygt
20 bord och ställa iordning. Och eldragning och utplacering av allt vi från Jägareförbundet släpat dit.
Dagens aktivitet började vid 8.00-tiden med att Mia Moberg och Jonas O körde igång
skyttesimulatorn som har fungerat klockrent. Stort tack till Jägareförbundet Närke för lånet. De
övriga, förutom ovannämnda, som jobbade var, Ulf Karlsson, Allan Andersson och Henrik Nyström.
Peter Moberg stod för snabb materielleverans innan han fick sticka tillbaka till skörden. Så det var en
stor del av styrelsen som ställde upp!
Vi hade alltså en bra dag och jag hoppas våra besökare tyckte detsamma! Det är ju för deras skull vi
gör det här arrangemanget.
Henrik Nyström

