Kristinehamns Jaktvårdkrets på Volvo-dagen
Vart annat år arrangerar kretsen och Volvo i Kristinehamn en gemensam aktivitet.
Kretsen svarar för en jakt- och friluftsmässa och Volvo öppnar upp lördagsvisningarna efter
sommaren.
Bland utställarna märktes trofédepån med ett antal snygga montage och ett fräscht bildspel.
Ahnö Vapen i Karlstad och Nora Jakt och vapen visade upp ett stort antal vapen vardera.
Nora Vapen hade exempel på mycket snygga custombyggen samt handgjorda knivar av hög kvalitet.
Haga däck visade upp fyrhjulingar, även med bandtillsats. Ett fordon som väl tar sig fram nästan var
som helst. Kanske inte bland högar med sten för då blir det väl bandkrängning.
NTF Värmland var på plats och informerade om trafiksäkerhetsarbete och särskilt med inriktning på
viltolyckor.
Några exemplar av en mycket avancerade 4-hjulingskärra med eldriven tipp och en specialversion för
transport av älgar. Utmärkande var bl.a. en god markfrigång.
Studiefrämjandet hade med sin skyttesimulator. Där var det kö för att träna och visa upp sin förmåga.
Fanns möjlighet både för simulering med studsare och hagel. Simulatorn har en mycket bra
presentation av vilket resultatet blev av varje enskilt skott. Ett suveränt utbildningshjälpmedel. Man
informerade om sitt utbildningsutbud, särskilt med inriktning på jakten.
Ingemar Roselin var på plats och informerade om sina hundkurser med olika inriktningar och sålde
smaskiga saker för hundarnas käftar. Utsänd reporter bunkrade upp.
Ingemar är kretsens hundansvarige och har ett brett utbud av kurse, allt från grundläggande
valpkurser till eftersök och avancerad fågelhundsutbildning. Han har en hektisk period nu men hade
slitigt sig loss från andra engagemang.

Sv. Jägareförbundets länsförbund var naturligtvis med. Man hade ett brett presentationsmaterial och
en hel del bra saker. Vad som varmt kan rekommenderas ur förbundets hyllor är skjuttavlorna för olika
viltslag. På baksidan av dem kan man se djurets anatomiska uppbyggnad och hur träffen har tagit.
Älg, björn och vildsvin skiljer ju sig lite åt beträffande den exakta placeringen av vitala organ. En del
diskussioner blev det naturligtvis om vargsituationen.
Tyvärr hade vi fått återbud från Länsstyrelsens rovdjursenhet. Hade annars varit intressant att höra
hur de ser på utvecklingen med regeringens senaste vargbeslut.

Henrik Nyström visade upp ett axplock av österrikiska firman Pfanners kläder för skogsbruk och jakt.
Skyddsbyxorna för eftersök på vildsvin tilldrog sig en hel del intresse. Likaså de smidiga
sågskyddsbyxorna. Prisbilden på eftersöksbyxorna är klart konkurrenskraftig.

Kretsens representanter, Jonas Odebäck (mässansvarig), Martin Kilsby (ordförande), Peter Moberg
(vice ordförande), Henrik Nyström (sekreterare) och Andreas Wiklert (ungdomsansvarig) hade fullt upp
med att tala jakt, sälja lotter samt servera Bullens varmkorv och dricka.
Prisbordet i lotteriet var bra med ett luftgevär som första pris.

Peter Moberg hade med ett rejält antal uppstoppade djur av olika slag.
Ett stort tack till Volvo för ett gott lokalsamarbete och till alla våra utställare, lotterisponsorer
och besökare.
Förhoppningsvis ses vi där igen 2013!

