Jakthundens dag i Åkulla, 2016
Jakthundens dag är ett välbesökt återkommande event som växer
stadigt för varje år. Under denna trevliga dag samsas branschfolk,
utställare, företag, rashundsklubbar, domare, experter med aktiva
jägare, nyfikna besökare och hundägare.
Vädrets makter visade sig vara något lynniga denna
söndag i slutet av april 2016 och vädret skiftade vilt
mellan sol och måttlig värme till ymnigt snöfall och
bister vind. Hur skulle detta gå?

mest populära jakthundsraser och representanterna
sålde verkligen in sina raser till den som ville veta mer.
Vi var säkert flera som fick nya uppslag på framtida
håriga jaktkamrater genom dessa samtal.

Parkeringen vid Åkulla friluftsgård ett par mil utanför
Varberg var redan välfylld när klockan slog tio och
Jakthundens dag tog sin början. Jägareförbundet
Varbergs jaktvårdskrets mötte alla besökare med
en informationsbroschyr om dagen inklusive karta
och det fanns även möjlighet att få mer information
om jakt och viltvård i Varberg med omnejd för
den som var nyfiken. Varberg för liv, Almers hus
(Barncancerfonden), årets förmånstagare av dagens
intäkter, hade strategiskt ställt upp sitt rosa tält
och sin rosa bil som
första stopp på slingan
och lockade besökare
med lotter till dagens
två fina lotterier med
otroliga priser till ett
samlat värde av över 70
000 kronor! Företag och
privatpersoner var mycket
generösa i sina donationer
till lotterierna.

Inne i skogen kunde man höra intensiva skall uppifrån
backen där hundägare tog chansen att testa sina
hundar på vildsvin på vajer. En bit bort på andra sidan
vägen hördes minst lika intensiva skall från hundar
som istället mötte en stor björn på vajer. Vildsvin och
björn på vajer var inte alla hundars melodi, men det
var många hundar som utmärkte sig och visade god
förmåga att hantera dessa imponerande djur.

Många besökare hade tagit
med sina hundar och alla
intryck av människor och,
framför allt, andra hundar
gjorde ljudnivån både glad
och högljudd. Tomas Lindh
från Knektagården och hans
lydnadsclinic med duktiga
deltagare fångade många
besökares intresse och där
kunde nog även den mest
erfarne
hundägare plocka upp några användbara tips och
Wildmark Ullareds apporteringstävling imponerade
stort på besökarna som kunde följa hundarnas
engagerade sök från sidan av ängen. Längs vägen på
den ca. 2,8 km långa slingan genom Åkullas vackra
miljö fann besökare representanter för många av våra

Längs slingan kunde man också
möta företag som visade upp
sina produkter och berättade
om sina tjänster; här fanns
det något för alla. Praktiska
bilar med hundburar på plats,
hundaccessoarer,
snygga
kläder och mycket mer.
Mitt inne i skogen stod det
plötsligt en polisbil där
många barn ville titta in för
att trycka på alla knappar
och polismannen själv
imponerade nog minst lika
mycket på de små. Polisen
tillsammans med Nationella
viltolycksrådet pratade om
viltfaran på våra vägar och
hur vi som trafikanter kan
förebygga olyckor men
även vad vi ska tänka på
om olyckan är framme,
viktig information till alla. Veterinär från
Hallands djursjukhus i Slöinge undersökte hundar
och pratade med hundägare om hundars hälsa, väl
och ve och inne i skogen pågick det viltspårning där
proffsiga nosar utsattes för luriga test.
Plötsligt ekade det skott genom luften, ute på en
torvmosse med högt gräs och buskar pågick Hylte

Jakt och Lantmans working test för spaniels. Hundarna
var ivriga och exalterade när de följde sina ägare för
att visa sina väl intränade kunskaper. Många hundar
imponerade stort och visade hur jakt med stötande
hund ska gå till och vi som stod på sidolinjen fick
dessutom möjlighet att klappa lite extra på alla de
glada spaniels som väntade på sin tur.
Väl tillbaka vid slingans start, efter många intressanta
samtal och en del nya bekantskaper, passade de
flesta på att köpa några lotter till. Ibland gick det
bra, ibland gick det sämre, men då alla intäkter från
dagen gick till ett mycket gott ändamål så var det
inga sura miner. Snarare så köptes kanske ännu en
lott till! Dagen avslutades med dragning i det stora
lotteriet där det fanns fantastiska priser att vinna som
t ex många spännande jakter, fina jaktradios, rejäla
presentkort på både kläder och mat och till och med
en sprillans ny cykel!
Hur gick då insamlingen? Jo, det blev ett nytt
insamlingsrekord igen, dessutom på rekordkort tid!
Jakthundens dag 2016 inbringade fantastiska
66 950 kronor till Varberg för liv, Almers hus, och
varenda krona kommer att komma till användning
för att stötta familjer som har barn med cancer.
För att citera Varberg för liv: ”Tillsammans är vi starka!”.
Tack till alla som gjorde dagen så bra! Och vad spelar
egentligen ett lynnigt aprilväder för roll när man kan
delta i något så trevligt som Jakthundens dag?
Vi ses väl nästa år, eller hur?
Text: Ann-Sofie Skoglund
annsofie.skoglund@jakthundensdag.se

Evenmanget Jakthundens dag omnämndes även i
rikstäckande Svensk Jakt, nummer 7 juli 2016. Stort
tack till Svensk Jakt som ville sprida informationen
om denna härliga dag, kanske inspirerar det fler till
att komma till Jakthundens dag i Varberg eller till
och med till att dra igång en egen Jakthundens dag
någon annanstans i Sverige.
Läs artikeln här (.pdf )
www.svenskjakt.se
Besök vår hemsida för mer information om
Jakthundens dag, samt för datum och plats för
kommande evenemang.
www.jakthundensdag.se
Nyfiken på bilder och filmer från dagen? Besök vår
Facebooksida!
www.facebook.com/Jakthundensdag

