Jakthundens dag i Åkulla, 2017
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.
Efter en lång period av kallt väder kom så solen och
värmen under Jakthundens dag 2017. Perfekt planering! Morgonen bjöd på vindstilla värme och omgivningarna i Åkulla var lika idylliska som en vacker tavla.
Ett myller av utställare fanns på plats redan tidigt på
morgonen för att sätta upp eller färdigställa sina platser längs slingan och i Varberg för livs tält rådde en
intensiv stämning när all mat skulle förberedas.
Vi hade precis hunnit
hänga upp poängpromenadslapparna
när de första besökarna otåligt, och lite
före utsatt tid, stod
utanför ingången
till
Jakthundens
dag. Dessa följdes
sedan av en strid
ström av besökare
som välkomnades
av Jägareförbundet och Jägareförbundet Varbergs
Jaktvårdskrets.
Solen sken fortsatt
från en blå himmel
och det fullkomligt myllrade av besökare. Många
hade tagit med både
barn och hundar och det
visade sig bli precis den
familjedag med en härlig
blandning av människor
och hundar som vi hade
hoppats på. Åldersspannet
mellan äldsta och yngsta
människorna under dagen
var hela 93 år, och mellan
äldsta och yngsta hundbesökarna var spannet 15 1/2 år!
För barnen lockade säkert den
stora färgglada hoppborgen

och polisen med sina fina tjänstehundar mest, för
de vuxna fanns det många spännande utställare att
möta och naturligtvis lotter att köpa.
Det stora lotteriet, med priser till ett högre värde, var
mycket intressant. Bland priserna fanns allt från en
spännande variation av jakter och naturupplevelser
till presentkort på kläder och fina smycken – något
för alla. Den febrila aktiviteten kring lotterierna gjorde
att Swish-anslutningen tillfälligt svajade, vilket
säger en hel del.
Längs banan visade hundklubbar
upp sina fina håriga jaktkompisar, och barn som ville klappa och
gosa med de entusiastiska hundarna kunde göra det medan diskussionen om hundrasens förträfflighet fortgick mellan de vuxna.
På den stora ängen visade hundar
upp sig i en intensiv apporteringstävling, sponsrad av Wildmark Ullared. Ibland gick det bra, ibland
sämre, och även om en och annan
husse/matte uppgivet skakade på
huvudet åt sin hund så hade
alla riktigt kul. Speciellt hundarna som ibland gläfste till
i ren glädjefnatt över att få
jobba i det höga gräset.
Vinnaren av apporteringstävlingen blev Elemors Alvar Aalto, 15 månader gammal, och helt uppenbart en
apporteringstalang.
Imponerande 15,15 blev
vinnartiden och den måste nog Aaltios matte Maria Richardsson blivit nöjd
med.
Rasparaden med exteriördomaren Göran
Hallberger blev en in-

tressant uppvisning av hela 40 stycken av våra fina
jakthundsraser, en imponerande samling. Göran berättade detaljerat om varje ras och det fanns säkert
många personer i publiken som blev intresserade
av, för dem nya, raser. Polisen, som
nämndes innan, var på plats med såväl imponerande polisbil som glada
tjänstehundar och visade specialsök
för nyfikna besökare. Veterinärer från
Hallands Djursjukhus i Kungsbacka
fanns på plats i närheten och undersökte mer eller mindre villiga hundar.
Veterinärerna svarade på frågor om
stort och smått kring fyrbenta vänner och kunde ge tips och råd till
hundägare.
En bra bit in på slingen fann man
sig så i en bokskogsinramad Robin
Hood-film, då Varbergs Bågskytteklubb hade satt upp pröva på-möjlighet med pil och båge med måltavlor inne bland träden. Detta
visade sig vara en mycket populär
station, bland både unga och äldre, och det var nog mer än en besökare
som blev inspirerad till att ta upp bågskytte som hobby. Den som tyckte om pröva på-stationerna kunde
även testa luftpistolskytte vid Bildepåns utställning
eller testa viltspår med hund med den erfarne eftersöksjägaren Niklas Ljungberg.
Alla hundar kräver sin träning och många samlades
kring Knektagårdens lydnadsclinic där Tomas Lind
tillsammans med sina kursdeltagare visade vad hundarna, och hundarnas ägare, hade lärt sig. Kanske var
det lite svårt för vissa hundar att koncentrera sig, men
det var inte så konstigt med tan- ke på sorlet från
den stora nyfikna
publiken och…
de många korvar
och hamburgare
som fanns i publikens händer.
Medan Långås
Potatis och Rotfrukter AB stod
för välbehövlig
smaskig
fika
längs
slingan så var det
Varberg för liv
som stod för
den goda ma-

ten under dagen. Rosa (!) grillade korvar och hamburgare med tillbehör spred en underbar doft över området och kön till maten ringlade sig lång under hela
dagen. Martin Larsson, Varberg för liv, berättade vid
slutet på dagen att det hade sålts flera hundra hamburgare. Bra för
både insamlingen
och
blodsockret.
Varberg för liv
var även 2017
års förmånstagare, och varenda krona av de
insamlade pengarna skulle delas
mellan Almers
hus och Tuvas
dag.
Men hur gick det
då för insamlingen? Skiljefrågan i
poängpromenaden för barn och
vuxna handlade om
hur mycket pengar
Jakthundens dag 2017 skulle samla in. Många besökare klurade länge och väl på frågan innan de skrev
ner sin gissning på poängpromenadslappen. Hur
skulle det gå? Kunde det verkligen gå bättre än 2016
då Jakthundens dag drog in imponerande 66 950?
Inte ens vi som var med och arrangerade dagen hade
en aning, men känslan under hela dagen var starkt
positiv och glad och besökarna var nöjda och pratglada. När poängpromenadslapparna rättades senare på kvällen så visade sig att besökarna hade varit
väldigt optimistiska och gissat på riktigt höga summor. Kunde det bli så?
Varberg för liv räknade och räknade och konstaterade
så småningom att vi hade slagit rekord. Igen!
Fantastiska 89 245 kronor samlades in till välgörenhet under Jakthundens dag 2017, helt otroligt. Vi blev nästan lite chockade, det måste medges.
Jakthundens dag visade på sitt fjärde år att det är ett
evenemang att räkna med. En dag för alla som älskar
hundar och natur. Tack till alla som gjorde dagen så
bra! Vi ses väl nästa år, eller hur?
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