Jakthundens dag 2018
22 april, Åkulla

Någonstans finns det helt klart en vädergud med förkärlek för jakthundar,
för med Jakthundens dag kom så äntligen våren 2018.

När vi i november förra året satte datumet 22 april 2018 så kändes det långt bort. När vi
ett par veckor innan dagen D samlades i Åkulla så fick vi promenera den uttänkta slingan
på 70 cm snö och regelbundet hoppa undan för att inte bli överkörda av längdskidåkare
(som säkert undrade varför det knatade omkring en grupp förvirrade människor med
hundar på deras spår). Våren var försvunnen, vädret kallt, vinden bister och dagarna och
veckorna tickade på. Skulle det funka att ha Jakthundens dag i Åkulla? Skulle det ligga snö
kvar? Skulle det vara blött och en omöjlig terräng för besökare?
Jodå, nerverna låg lite utanpå.
Söndagen började med låga temperaturer, men tacksamt nog så var det helt vindstilla. De
första utställarna dök upp strax efter klockan 7, och i takt med att graderna steg så fylldes
parkeringen med bilar. Strax innan klockan 10 kom de första besökarna, nyfikna på vad
som hände på andra sidan banderollen som markerade ingången. Stora lotteriet med den
imponerande prislistan med 71 finfina priser mötte besökarna. Sponsorerna till Stora
lotteriet hade som vanligt varit väldigt generösa och som potentiella pris för den
tursamme fanns såväl spännande jakter som stugövernattning, weekendbilar och verktyg.
Det krävdes inte någon övertalning för att få de glada besökarna att skriva upp namn och
nummer på någon av de 1000 raderna.
Varberg för liv, med Martin Larsson i täten, förmånstagare 2018 var på plats med sitt
välbekanta rosa tält. Matutspisning stod på dagens schema och den stora grillen drogs
igång direkt. Hamburgare från Lillegården stod på menyn och det dröjde inte många
minuter innan första kunden med god aptit intog sin brunch. Kön ringlade sedan tjock hela
dagen, hamburgarna med tillbehör gick minsann hem hos både stora och små besökare.
Även fyrbenta besökare uttryckte stort intresse, med varierande resultat.
På den stora asfaltsplanen samsades Knektagårdens lydnadsclinic, där Tomas Lindhs
duktiga elever (tvåbenta och fyrbenta) visade prov på färdigheter inom hundlydnad, och
många utställare. Här fanns det mycket att se och känna på. Bland årets utställare fanns
det både gamla bekantingar och helt nya ansikten/företagsnamn. Besökarna kunde hitta
allt från halländska viltprodukter från Ahla Mossens Viltbutik till kvalitetshundfoder,
hundburar, koppel och tillbehör samt ett brett sortiment av produkter från Marks Jakt och
Fiske. Hos Göteborgs hundarena (Göteborgs hundsim och Kungliga hundar) låg fokus på
hundars hälsa och förutom fina erbjudanden kunde hundar både få testa på balansövning
och bli genomkända av certifierad massör. På ytterkanten höll vår välbekante och kunnige
exteriördomare Göran Hallberger till och hade många och långa samtal med hundägare
om exteriör, ringträning och social träning.

En av årets nyheter var prova på-stationer och i säker position vid en sandvall som kulfång
fanns Jägarförbundet med luftgevärsskytte. Att våga skjuta luftgevär krävde lite mod av
många av de barn som kom förbi, men med trygg handledning av de kunniga
instruktörerna så var det inga problem att trycka av. Bakom ryggen på luftgevärsskyttarna
fanns det mer att göra. Den populära stationen ”Gissa bajset” lockade inte bara till fniss
från de yngre besökarna, där fanns det många bruna nyanser och storlekar att fundera på
för både stor och liten.
Runt hörnet hittade besökarna ännu ett nytt ansikte. Hammarlind DetectionTeam var på
plats för att visa nosework. Med stor erfarenhet av preventivt narkotikasök på bl.a. skolor
och arbetsplatser men även sprängmedelsök var det många hundägare som ville veta mer
och prova på. Ett femtiotal nosar fick prova på att arbeta kring Skidalliansens röda stuga
under Ingrid Hammarlinds handledning och det var säkert flera hundägare som blev
nyfikna på att lära sig mer om denna populära hundaktivitet.
Rakt över nosework-aktiviteterna träffade besökarna på Lena Gunnarsson från
Klickerförlaget som hade radat upp fina och lärorika böcker om hundar och hundträning
på sitt bord. Men det var aktiviteten som pågick snett bakom som drog mest publik. Lena
hade en markerat en ruta på marken och fyllt den med olika saker, en
skattjaktsapportering för hund. Det var 45 hundar som deltog i den roliga och snabba
apporttävlingen där hunden skulle hämta så många saker som möjligt till husse/matte, på
tid. För vissa fyrbeningar var det inga problem, andra krävde lite mer övertalning och
några tyckte att det var roligare att leka själv än att lämna tillbaka sakerna. Hundarnas
ägare drog sitt hår och gestikulerade vilt och publiken tjöt av skratt. Till slut korades
vinnaren, en golden retriever vid namn Wilja som coachades proffsigt av matte Christina
Willén.
Carolina Bohman, hundmassör och canineopat, hade rest sitt tält och satt upp sin bänk
och tog emot en strid ström av håriga kunder. Tänk vad mycket man inte vet, sa en
besökare, efter att ha haft ett givande samtal med Carolina. Det sammanfattade ju ett av
dagens syften; att dela sin kunskap om specialområden med andra.
I tryggt sällskap av Hallands stövareklubb fanns Anettes tölteria med två fina
islandshästar. Hästar kanske inte är det första som man associerar till jakt men
Jakthundens dag försöker fokusera på livet i naturen i sin helhet. Många barn tyckte nog
att de snälla hästarna var roligare än hundarna och fick också möjlighet att prova att rida
längs en grusväg in i skogen. Vi tror att Anettes hästar vann många hjärtan under
söndagen.
På betryggande avstånd från hästarna var stämningen koncentrerad. Ullared Wildmarks
apporttävling är en återkommande tävling med stor uppslutning och i år blev det rekord
med hela 89 startande hundar. Helt fantastiskt kul tyckte Swedish Gundog League som
arbetade som tävlingsfunktionärer. Efter ett par riktigt intensiva timmar på fältet stod det

klart att Catharina Johansson med labradoren Triss tog hem segern med tiden 15.46.
Priset var ett presentkort på Wildmark Ullared på hela 1000 kronor. Grattis till vinsten,
säger vi och hoppas att supersnabba Triss ställer upp även nästa år.
Framåt lunchtid försvann molnen och ersattes snabbt av klarblå himmel, strålande sol och
värme. Och när värmen kommer till Åkulla då slår den till hårt. Tröjor och jackor åkte av
och glassförsäljningen som Viskadalens Gårdsglass stod för tog rejäl fart och sålde slut
på bara ett par timmar. Med en glass i handen var det inga problem att ta sig an resten av
slingan. Där kunde besökarna möta såväl Sydsvenska Beagleklubben med sina fina
hundar, alltid ett glatt nöje, och försöka ”Gissa skallen”, en tävling närapå lika svår som
Jägareförbundets ”Gissa bajset”. En liten bit bort hade Sydved placerat en stor skördare
strategiskt längs vägen, intressant att titta på för stora som små, och bjöd på information
och god frukt.
Melker Lindh pratade om vapensäkerhet, handladdning och vapenfrågor i sitt tält och hade
gott om besökare i alla åldrar. Melkers kunskap och erfarenhet är stor och det finns nog
knappt en fråga om vapen som han inte kan besvara. Viktig information om säkerhet
skapade intensiva samtal och det var nog många som lämnade Melkers arena betydligt
klokare.
Dreverklubben med nyfikna hundar och utställare njöt av sin skuggiga plats i skogen och
erbjöd glada samtal och många skratt. En liten bit bort stod Västsvenska Vorstheklubben,
en återkommande utställare på Jakthundens dag, och de arrangerade också
inkallningstävling. Hunden placerades ut på en plats, husse/matte fick ställa sig ca. 30
meter bort och göra en inkallning. Vem skulle bli snabbaste hunden på Jakthundens dag?
Efter 42 startande så stod det klart att hunden Argo, en tervuerens, och Jenny Mårtensson
var vinnare med den fantastiska tiden 3,40 sekunder. Härligt initiativ av Västsvenska
Vorstheklubben!
Längre bort på raksträckan stod folk och tittade in i skogen, vad hände där? Där pågick
avståndsbedömning med Järlövs Skjutskola och Jaktskyttebana. Avståndsbedömning är
viktig kunskap för varje jägare som måste kunna avgöra om ett djur är inom eller utom
skotthåll. Fem djur (rådjur, gås, vildsvin, grävling och hare) var utplacerade i
bokskogsbacken och besökarnas uppdrag var att tala om avståndet till varje djur. En lurig
tävling då djuren stod dels i backe och dels högre upp än bedömaren. 30 meter, 25 meter,
äh…35 meter! Gissningarna gick vilda i skogen, ett presentkort med värde 900 kronor att
använda hos Järlövs fina skjutanläggning var det många som var intresserade av.
En doft av eld spred sig i skogen och Friluftsfrämjandets flaggor var en välkommen syn,
det bjöds på äkta kokkaffe med pinnbröd och bänkar att vila sig på. Mittemot satt Långås
Potatis och Rotfrukter och bjöd på bulle och dricka till alla barn. Fikan kunde intas medan
man betraktade de livliga händelserna i backen. Där kom en vildsvinshud på vajer
farandes mellan träden och möttes av en skallande hund.
Vildsvin på vajer är ett bra sätt att under kontrollerad och säker form bedöma hur hunden
skulle reagera vid ett spontant möte med vildsvin samt hundens lämplighet att användas
vid jakt på vildsvin. Hela 25 hundar fick testa på vildsvinsmöte i Åkulla-skogen, en riktigt

framgångsrik dag menade Magnus som var ansvarig för prova på-stationen.
Alpenländische Daschbracke hade monterat upp sitt tält i backen och de charmiga
hundarna drog många blickar till sig och intill fanns Svenska jämthundsklubben med sina
håriga vänner. Jakthundens dag är verkligen en dag att berätta om, ja sälja in, just sin
jaktras. Grannarna mitt emot, Svenska Rasklubben för övriga vildsvinshundar, var
förstagångsbesökare och verkade njuta av varje minut. En fint arrangerad skogsmonter,
glada miner och engagerade samtal gjorde att de vann både intresse för sina hundar och
nya medlemmar till sin klubb. Vi hoppas på återseende i Åkulla-skogen nästa år.
Varbergs bågskytteklubb hade inte heller detta år trikåer och fjäder i hatten, men lika
många besökare som föregående år. Under trygg ledning förvandlades den vanlige
besökaren till mästerskytt för en stund när pilarna flög mot målen. Att jaga med pilbåge är
inte tillåtet i Sverige, men vårt äldsta skjutvapen för jakt har ändå en given plats på
Jakthundens dag.
Det var svårt för någon (i Åkulla) att undgå de väldigt bestämda och intensiva skallen från
slingans högsta punkt. Där, en bit in i den snårigare skogen, hade Ralph Persson satt upp
sin permobjörn. Även om besökarna inte såg så mycket av hundens arbete kring björnen
så förstod varje lyssnare att hunden reagerade starkt på varelsen i skogen. Under dagen
testades 15 hundar på björn och bedömdes i skärpa, självständighet, lydnad och skall.
Polisen och Nationella Viltolycksrådet stod samlade längs sista tredjedelen av slingan,
och polisbilens öppna dörrar och spännande inredning lockade många barn att titta in.
Nationella Viltolycksrådet hade dessutom en spännande prova på-station för viltspår. Små
korta spår erbjöd den nyfikna hundägaren en möjlighet att se om hunden fattade intresse.
Hallands Taxklubb som var placerade bredvid viltspår hade en stadig ström av besökare
som uppskattade samtal i solskenet ihop med kaffe.
Efter en kort nedförsbacke möttes besökare av en gåva i form av en granplanta från
Södra. Även Svenska skogsplantor och Derome närvarande under vår dag (Sydved
nämndes tidigare) med montrar, information och genomtänkta gåvor. Skogsindustrin är
en viktig industri för Sverige och Halland, att ha dessa företag närvarande var uppskattat
av markägare och jägare/viltvårdare. I anslutning fanns Svenljunga Naturbruksskola som
berättade om sina utbildningar och säkert lockade några till nya tankar om karriärsval och
framtidsmöjligheter.
Det hördes skott från mossen en bit bort och där pågick ett s.k. working test för spaniel.
Testet, öppet för alla spanielägare, innehöll sök, ett antal skott och kast, apportering och
dirigering. Det var lätt för besökare att följa det intensiva testet och hundarnas arbete
längs vägen och ca. 15 hundars jaktliga anlag testades och bedömdes av domare under
dagen.

Produktutställare samsades med Västsvenska Fågelhundsklubben, Basset Syd och
Svenska Drentsche Patrijshond-klubben, alla erfarna härliga utställare som med sin
kunskap om raserna är viktiga tillgångar för både besökare och sina respektive
rasklubbar.
Tillbaka vid slingans start var det många som nu var sugna på både mer mat och fler
lotter. Lilla lotteriet sålde slut på sina vinster och under sista halvtimmen såldes de
kvarvarande 140 lotterna (av 1000 totalt) i Stora lotteriet också slut. Det var hård
konkurrens om raderna men kvart över två beslutade arrangörerna att dra en gräns. Det
skulle ju trots allt hållas dragning av Stora lotteriet, och många besökare hängde kvar i
solskenet för att se om deras namn skulle ropas upp.
Under tiden konstaterade Varberg för liv att maten höll på att ta slut, det hade sålts
närmare 350 hamburgare fram till klockan två!
Dragningen av lotterna blev en underhållande tillställning med många skratt, glada vinnare
och applåder. De som inte vann fann säkert en liten tröst i att deras generösa bidrag till
Stora lotteriet ändå hade hamnat på rätt plats; i insamlingen till Varberg för liv som bidrar
att göra barns liv lite ljusare för en stund.
Och den där insamlingen, ja den slog rekord. Igen! När vi, efter 2017 års fantastiska resultat,
knappt trodde att det var möjligt att sikta ännu högre. Varberg för liv räknade och
dubbelkollade och konstaterade – lätt chockade – att de fyra timmarna hade genererat
otroliga 105 000 kronor att fördelas mellan Tuvas dag och Rosa Tomtarnas julturné.
Vi som arrangerar Jakthundens dag är mållösa, minst sagt, och det kommer att ta ett par
dagar innan detta sjunker in. Från djupet av våra hjärtan vill vi säga tack till alla er som
gjorde denna dag möjlig. Tack alla utställare som tog sig tid att närvara och engagera sig i
dagen och insamlingen, tack till alla sponsorer som så generöst skänkt priser till våra
lotterier och tävlingar, tack till Varberg för liv vars ideella funktionärer outtröttligt arbetar
med barnens bästa för ögonen och naturligtvis ett stort tack till alla besökare som
förgyller detta evenemang.
Ni har alla gjort skillnad.
Planeringen inför Jakthundens dag 2019 är redan igång.
Vi ses i Åkulla nästa år!
Text: Ann-Sofie Skoglund, annsofie.skoglund@jakthundensdag.se
Webb: www.jakthundensdag.se
Facebook: www.facebook.com/Jakthundensdag

DELTAGARE & AKTIVITETER
Detta hände under Jakthundens dag 2018
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Varberg för liv
Stora lotterier med otroliga priser
Lurig poängpromenad för stora och små med fina priser
Knektagårdens lydnadsclinic
Hoppborg
Axtorp Jakt berättade om vildsvinshägn
Jägareförbundet Varbergs Jaktvårdskrets
Jägareförbundet berättade om jakt och viltvård
Marks Jakt och fiske visade sina produkter
Rubins Jaktprodukter visade sina produkter
Järlövs Skjutskola och Jaktskyttebana
Nationella viltolycksrådet
Polisen och deras tjänstehundar visade specialsök
Proof Design Sweden AB visade skräddarsydda skyddsvästar till hundar
Yourdog.se visade sina produkter
Vallavagnen AB visade sina produkter
Klickerförlaget Göteborg AB visade sina produkter
Carolina Bohman, hundmassör och canineopat, kände igenom hundar
Hammarlinds detection team visade specialsök och nosework
Hylte Jakt och Lantman working test för spaniels
Hylte Jakt och Lantman
Wildmark Ullareds apporteringstävling
Varbergs Bågskytteklubb
Vildsvin på vajer
Permobjörn med Ralph Persson
Svenljunga Naturbruksskola pratade om sina utbildningar
Studiefrämjandet pratade om jägarexamenutbildning
Friluftsfrämjandet grillade pinnbröd och bjöd på kaffe
Ahla Mossens Viltbutik sålde kött/produkter av kronhjort, dovhjort och mufflonfår
SSRK Halland
Husse - hälsosam livsstil för hundar, katter och hästar visade sina produkter
Melker Lindh berättade om vapensäkerhet, handladdning och vapenfrågor
J Gustavsson Byggmaterial & Priima färskfoder
Göteborgs Hundsim / Kungliga hundar berättade om sina verksamheter
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Svedea Djurförsäkring
Agria Djurförsäkring
Sydved
Södra
Derome
Svenska skogsplantor
Bildepån
Ärlebo Bil
Viskadalens gårdsglass
Anettes Tölteria
Långås Potatis & Rotfrukter bjöd på fika till alla barn

Hundklubbar på plats
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Västsvenska Vorstheklubben.
o Korthårig Vorsthe
o Strävhårig Vorsthe
o Kleiner Münsterländer
o Ungersk Vizsla
Hallands Taxklubb
o Korthårig Tax
o Strävhårig Tax
Alpenländishe Dachsbracke
Svenska jämthundsklubben
Jaktspaniel i Sverige
o Cockerspaniel av jaktmodell
o Springerspaniel av jaktmodell
Basset Syd
o Basset Fauve de Bretagne
o Petit basset griffon vendeen
o Basset artesien normand
o Basset hund
o Basset Fauve de Bretagneklubben
Stövarklubben
o Hamiltonstövare
o Finnstövare
o Luzernstövare
o Schillerstövare
o Smålandsstövare
o Gotlandsstövare
Björnhundsklubben
o Karelsk Björnhund
Västsvenska fågelhundsklubben

Engelsk setter
o Irländsk setter
o Gordonsetter
o Pointer
Sydsvenska Beagleklubben
Svenska Drentsche Patrijshond Klubben
Svenska Rasklubben för övriga vildsvinshundar
o Gonczy Polski
o
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Prova på-aktiviteter / tävlingar
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•
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Apporteringtävling
Arrangör: Wildmark Ullared i samarbete med Swedish Gundog League
Testa på apportering
Arrangör: SSRK
Med apportering menas att hunden på kommando ska gripa, bära och hämta något
åt oss. Är du nyfiken på att lära dig mer om apportering och att låta din hund testa?
SSRK kan ge dig värdefulla tips på hur du lägger en bra grund i fortsatt arbete.
Working test för spaniel
Arrangör: Hylte Jakt och Lantman i samarbete med JiS
Ett working test för spaniel innehåller sök, ett antal skott och kast, apportering och
dirigering. Här kan hundens jaktliga anlag testas och bedömas av domare.
Skattjaktsapportering, tävling (vinst: Apportering till vardag och fest)
Arrangör: Klickerförlaget
I samarbete med Klickerförlaget kan din hund delta i en riktigt rolig
apporteringstävling! Hunden ska samla in så många olika föremål som möjligt på
1,5 minut. De olika föremålen har olika värde – och för varje föremål kommer
Klickerförlaget att skänka pengar till dagens förmånstagare. Obs! Endast en start
per hund.
Nosework
Arrangör: Hammarlinds DetectionTeam
I samarbete med Hammarlinds DetectionTeam har du möjlighet att testa din hund
på nosework. Ingrid Hammarlind arbetar bl. a. med preventivt narkotikasök på
skolor, arbetsplatser och behandlingshem och sprängmedelssök på konsultbasis.
Hon bedriver även utbildningar inom lydnad, spår och viltspår.
Avståndsbedömning, tävling (vinst: presentkort, värde 900 kr)
Arrangör: Järlövs Skjutskola och Jaktskyttebana
I samarbete med Järlövs Skjutskola och Jaktskyttebana kan du testa din förmåga
att bedöma avstånd. I jakt är det viktigt att kunna avgöra om ett mål är inom eller
utom räckhåll för skott.
Bågskytte
Arrangör: Varbergs Bågskytteförening
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Inkallningstävling (vinst: presentkort, värde 500 kr)
Arrangör: Västsvenska Vorstehklubben
I samarbete med Västsvenska Vorstheklubben kan du testa din hund på inkallning.
Hunden placeras ut, du ställer dig 30 meter bort och gör en inkallning. Vi tar tid på
hunden och snabbast hund/förare vinner!
Permobjörn
Arrangör: Ralph Persson och Joakim Bengtsson
Testet är ett anlagstest. Hunden bedöms i skärpa, självständighet, lydnad och
skall. Godkända hundar erhåller diplom.
Vildsvin på vajer
Arrangör:
Vildsvin på vajer är ett bra sätt att under kontrollerad och säker form bedöma hur
hunden skulle reagera vid ett spontant möte med vildsvin samt hundens lämplighet
att användas vid jakt på vildsvin. Ingen föranmälan krävs.
Ridning
Arrangör: Anettes Tölteria
I samarbete med Anettes Tölteria kan ni få testa härlig ridning. Anettes fantastiska
hästar passar både vana och ovana ryttare och alla åldrar.
Luftgevär
Arrangör: Varbergs Jaktvårdskrets
I samarbete med Varbergs Jaktvårdskrets kan du testa luftgevärsskytte , en rolig
och spännande sport för alla , stora som små och unga som gamla.
Ringträning och muntligt omdöme
Arrangör: Göran Hallberger
Exteriördomare Göran Hallberger tittar på hundens rörelser och stadga och ger ett
muntligt omdöme om din hund. Ringträningen är ett bra tillfälle för dig som vill öva
på socialisering och hantering av din hund.
Viltspår
Arrangör: Nationella Viltolycksrådet
På ett viltspårprov bedöms hundens lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt.
Hunden ska klara att följa ett speciellt spår oavsett vad som händer runt omkring, i
vilket väder som helst, i vilken terräng som helst och oavsett tid på dygnet.

Stora lotteriet
1. Rådjursjakt med tax
Donerad av Jonas Thorbjörnsson
Vinnare: Göran Bengtsson 070-322****
2. Andjakt
Donerad av Bengt Alberg
Vinnare: Sofia Sandell 072-187****

3. Presentkort 1000 kr
Donerat av Ica Kvantum
Vinnare: Thomas Dahlen 070-288****
4. Vildsvinsjakt med hundar i Onsala
Donerat av Mattias Wahle
Vinnare: Pontus Ottosson 070-535****
5. Cirkelsåg
Donerad av Två Pinnar Bygg AB
Vinnare: Örjan Svahn 0733-86****
6. Borrmaskin
Donerad av Två Pinnar Bygg AB
Vinnare: Vivianne Albjär 0708-97****
7. Presentkort 500 kr
Donerad av WILA massage & healing
Vinnare: Börje Börjesson 070318****
8. Presentkort 500 kr
Donerat av Halmstad Hundsim & Rehab
Vinnare: Ann-Catrin Larsson
9. Presentkort 500 kr
Donerat av Halmstad Hundsim & Rehab
Vinnare: Christian Dokken 070-605****
10. Presentkort på fulltankad weekendbil
Donerat av Bildepån, värde 2000 kr
Vinnare: Britt Engelbrektsson 070-39****
11. Presentkort på fulltankad weekendbil
Donerat av Ärlebo Bil, värde 2000 kr
Vinnare: Tomas Lindh
12. Presentkort på stuga, Gamlegård, Ven
Donerat av Allt om Ven
Vinnare: Melker Lindh
13. Presentkort på stuga, Gamlegård, Ven
Donerat av Allt om Ven
Vinnare: Magnus Erntsson 0733-79****
14. Vildsvinsjakt
Donerat av Bösarps jaktlag
Vinnare: Bosse Svenberg 070-440****
15. Jacka
Donerad av Taiga, värde 1200 kr
Vinnare: Annika Johansson 073-081****
16. Presentkort 1500 kr
Donerat av Marks Jakt & Fiske
Vinnare: Anja Thide 0708-60****

17. Presentkort 1000 kr
Donerat av Marks Jakt & Fiske
Vinnare: Kenneth Svensson 0706-21****
18. Presentkort 500 kr
Donerat av Marks Jakt & Fiske
Vinnare: Anders Erntsson 070-676****
19. RT Byggservice
Vinnare: Ann-Catrin Larsson
20. J Gustavsson Byggmaterial
Vinnare: Tobias Berntsson 0703-44****
21. Köinge Lantmannaförening
Vinnare: Mattias Wahle 0733-74****
22. Presentkort 2500 kr
Tre övernattningar för två hundar.
Donerat av Hallands Hundcenter
Vinnare: Mariann Andersson Norrman 070-617****
23. Presentkort 2500 kr
Tre övernattningar för två hundar.
Donerat av Hallands Hundcenter
Vinnare: Daniel Jonsson 0704-54****
24. Hylte Jakt & Lantman
Vinnare: Linus Larsson 0320-4****
25. Ica Nära, Rolfstorp
Vinnare: Helen Andersson 0709-72****
26. Vildsvinsjakt
Donerat av Myckhults jaktlag
Vinnare: Jack Engelbrektsson 070-860****
27. Presentkort 3000 kr
Donerat av Engelssons
Vinnare: Kjell Herbertsson 0705-85****
28. Presentkort 2000 kr
Donerat av Engelssons
Vinnare: Per Edespong
29. Presentkort 1000 kr
Donerat av Engelssons
Vinnare: Stefan Sjöqvist 0761-02****
30. Presentkort 1000 kr
Donerat av Engelssons
Vinnare: Anders Besterman 0703-28****
31. Presentkort 1000 kr
Donerat av Engelssons
Vinnare: Tomas Lindh

32. Presentkort 1000 kr
Donerat av Engelssons
Vinnare: Roger Nolsa
33. Presentkort 1000 kr
Donerat av Engelssons
Vinnare: Vinnare poängpromenad
34. Koppelpaket
Donerat av Rubins Jaktprodukter
Vinnare: Lena Brusberg 0736-22****
35. Koppelpaket
Donerat av Rubins Jaktprodukter
Vinnare: Gert Johansson 0703-26****
36. Hundbädd
Donerad av hundgubbe.se
Vinnare: Erik Hansson 070-797****
37. Presentkort hundträning 600 kr
Donerat av Axtorps Jakt
Vinnare: Christina Fykell 0706-21****
38. Presentkort hundträning 600 kr
Donerat av Axtorps Jakt
Vinnare: Lena Gunnarsson 070-300****
39. Gåsjakt
Donerad av Stig Nilsson
Vinnare: Per Edespong 070339****
40. Vildsvinsjakt på Hjuleberg
Donerad av Ekelunds Jaktklubb
Vinnare: Joakim Torstensson
41. Charkprodukter
Donerad av Ahla Mossens viltbutik
Vinnare: Pär Ledel
42. Andjakt
Donerad av Fredrik och Oskar Claesson samt Melker Lindh
Vinnare: Ann-Catrin Larsson 070-322****
43. Jakt på sjöfågel och mink
Donerad av Niklas Johnsson
Vinnare: Susanna Affland 0707-21****
44. Presentkort 2000 kr
Donerat av Chevalier
Vinnare: Johan Ling 0730-52****
45. Presentkort 500 kr
Donerat av Hårfixarna Varberg
Vinnare: Yvonne Svenberg 070-605****

46. Presentkort 500 kr
Donerat av Vildland
Vinnare: Lennart Thalinson 0703-50****
47. Jakt med stående fågelhund
Donerad av Jan-Åke Bengtson och Jack Engelbrektsson
Vinnare: Joakim Bengtsson 070-396****
48. Fyra biljetter till Ellinge Game Fair
Donerad av Ellinge Game Fair, värde 880 kr
Vinnare: Ann-Catrin Larsson
49. Fyra biljetter till Ellinge Game Fair
Donerad av Ellinge Game Fair, värde 880 kr
Vinnare: Johan Brorson 072-724****
50. Upplevelse med hund, jakt/träning
Donerad av Knektagården, värde 1500 kr
Vinnare: Nils-Erik Jönsson 0760-41****
51. Planterad kruka
Donerad av MLC Event & Design, värde 1000 kr
Vinnare: Bengt Ahlberg 070308****
52. Planterad kruka
Donerad av MLC Event & Design, värde 1000 kr
Vinnare: Lena Carlsson 070-651****
53. Småviltsjakt
Donerad av Grimetons jaktlag
Vinnare: Kenneth Svensson
54. Vak på vildsvinsåtel
Donerat av Ola, Tomas och Henrik
Vinnare: Nils-Erik Jönsson
55. 15 kg hundmat inklusive fodertunna
Donerat av Husse, värde 750 kr
Vinnare: Pär Ledel 0705-40****
56. 15 kg hundmat inklusive fodertunna
Donerat av Husse, värde 750 kr
Vinnare: Pertti Heijari 0705-27****
57. Presentkort 2000 kr
Donerat av Chevalier
Vinnare: Anton Palmkvist 073-065****
58. Hundfotografering
Donerad av YourDog.se, värde 1500 kr
Vinnare: Jan-Gunnar Carlsson 070-644****
59. Småviltsjakt på Södras fastighet
Donerad av jaktarrendator Ove Nilsson
Vinnare: Joakim Torstensson 0733-52****

60. Hundhalsband
Donerade av Dogtech
Vinnare: Pertti Heijari 0705-27****
61. Presentkort för 1h skjutbiograf
Donerat av Stjärnåsen Skyttecenter, värde 2000 kr
Vinnare: Magnus Nilsson 070-487****
62. Presentkort för 2 x drop-in
Donerat av Stjärnåsen Skyttecenter, värde 500 kr
Vinnare: Roger Nolsa
63. Presentkort för 2 x drop-in
Donerat av Stjärnåsen Skyttecenter, värde 500 kr
Vinnare: Örjan Svahn
64. Presentkort 500 kr
Avser utbildning.
Donerat av Kungliga hundar
Vinnare: Thomas Nilsson 0709-28****
65. Presentkort 600 kr
Avser vattentrask eller hundpoolen tillsammans med en fysioterapeut, samt
avslutande massage.
Donerat av Göteborgs Hundsim
Vinnare: Sören Carlsson 0708-60****
66. Jakt med stövare
Donerad av Hallands Stövarklubb
Vinnare: Melker Lindh
67. Jakt i Dovhägn
Donerad av Svenljunga Naturbruksskola
Vinnare: Mattias Andersson 0706-35****
68. Viltkorv
Donerad av Gås i West
Vinnare: Hitomi Westrin 0738-17****
69. Halsband x 3
Donerade av Dogtech
Vinnare 1: Anton Paulrud 070-646****
Vinnare 2: Thomas Nilsson 0709-28****
Vinnare 3: Rolf Mårtensson 070-353****
70. Hallhyra hos Göteborgs Hundarena
Donerat av Göteborgs Hundarena
Vinnare: Roger Nolsa 0767-70****
71. Hallhyra hos Göteborgs Hundarena
Donerat av Göteborgs Hundarena
Vinnare: Kjell-Erik Grimbeck 070-585****

Övriga tävlingar

Inkallningstävling
Arrangör: Västsvenska Vorstehklubben
Deltagare: 42+
Vinnare: Jenny Mårtensson med hunden Argo (vinnartid: 3,40 sek.)
Vinst: presentkort, värde 500 kr
Avståndsbedömning
Arrangör: Järlövs Skjutskola och Jaktskyttebana
Deltagare: 84
Vinnare: Andreas Hallengren, 0739-10****
Vinst: presentkort, värde 900 kr
Avståndsbedömning
Facit

1:a

Rådjur

36 m

37 m

Grävling

11 m

11 m

Hare

8m

9m

Gås

27 m

27 m

Vildsvin

23 m

22 m

Summa

105 m

106 m

Skattjaktsapportering
Arrangör: Klickerförlaget
Deltagare: 45
Vinnare: Christina Willén med golden retrievern Vilja
Vinst: boken Apportering till vardag och fest
Apporteringstävling
Arrangör: Wildmark Ullared
Deltagare: 89
Vinnare:

1. Catharina Johansson med labradoren Triss, tid 15.46
Vinst: Presentkort, värde 1000 kr, Wildmark Ullared
2. Sia Dyrssen med bordercollien Eliza, tid 16.62
Vinst: Presentkort, värde 800 kr.
3. Kent Sköld med labradoren Axel, tid 16.80
Vinst: Presentkort, värde 500kr
Poängpromenad
Deltagare: 374
Facit: Poängpromenad 2018 - Facit
Vuxen
Vinnare: Ingela Nilsson, Väröbacka, 070-549****
Vinst: Presentkort Engelssons, värde 1000 kr
Barn
Vinnare: Lydia Svensson, Veddige
Vinnare: Linus Nilsson, Kungälv
Vinnare: Sanna Josefsson, Ängelholm
Vinst: Blandning av gosedjur och böcker

www.jakthundensdag.se

