JAKTHUNDENS DAG I ÅKULLA

FEMÅRSFIRANDET
SLOG NYTT REKORD
Evenemanget har
blivit en tillställning
att räkna med.

Fotograf: Johanna Nolsa, Nolsa Creo

PRESSRELEASE 2018-04-29
Den 22 april arrangerades för
femte året i rad evenemanget
Jakthundens dag i Åkulla, ett
par mil utanför Varberg (Halland) av bl. a. Knektagården
och Jägareförbundet Varbergs
Jaktvårdskrets. Dagen riktar sig
till jägare, viltvårdare, skogsföretag m.fl. samt till nyfikna privatpersoner och har som syfte
att sprida kunskap, bygga relationer och samla in pengar till
välgörenhet.
Vårsolen sken från en klarblå
himmel och det var ett högt besökstryck på den vackra skogsslingan i Åkulla-skogen. Antalet
besökare uppskattades till ca.
1100, en ökning med föregående
år. Besökarna kom huvudsakligen
från Halland men det fanns även
långväga gäster från bl. a. från
Skåne, Västergötaland, Bohuslän
och Småland och stämningen var
mycket glad och livad.

Nytt för i år var de många olika
prova på-stationerna där besökare mot en mindre summa till
insamlingen kunde testa på bl.a.
nosework, viltspår, avståndsbedömning, skattjaktsapportering,
vanlig apportering och många
andra spännande stationer. Kön
ringlade lång av nyfikna besökare med hundar som ville prova
och lära sig mer. Även populära stationerna vildsvin på vajer
och permobjörn fanns på plats
och det var många hundar som
testades på bestarna i skogen.
Wildmark Ullareds årliga apporttävling lockade hela 89 startande hundar, ett nytt rekord, med
fina resultat och ett working test
för spaniel som arrangerades av
JiS hade även det en mycket god
uppslutning.
Dagen genererade helt fantastiska 105 000 kronor till insamlingen, ett nytt rekord, som Varberg för liv delar mellan Tuvas
dag, som låter cancersjuka barns
drömmar bli verklighet genom
roliga och spännande överraskningar, och Rosa Tomtarnas julturné, som besöker sjuka barn i
hemmet och på sjukhus för att
ge en jobbig vardag en guldkant. Pengarna som samlas in
under dagen skänks oavkortat till
välgörenhet utan administrativa
mellanhänder.

Det stora lotteriet, med ett dignande vinstbord som innehöll allt från
spännande jakter till weekendbilar, stugövernattningar och mycket generösa presentkort, lockade
många. Att lottpengarna gick
rakt till insamlingen bidrog säkert till extra generositet hos besökarna. På plats fanns även den
ideella organisationen Varberg
för liv, årets utvalda förmånsta- Planeringen för Jakthundens dag
gare, som arbetade med matför- 2019 är redan igång och utställare
säljning och som funktionärer. och besökare kan redan nu skriva
in 5 maj 2019 i kalendern. Platsen
Det blev i år uppenbart att Jakt- är som vanligt vackra Åkulla. l
hundens dag har blivit en viktig
plats för företag att presente- Text: Ann-Sofie Skoglund
ra sina produkter och möta sin annsofie.skoglund@jakthundensdag.se
kundkrets. Bland utställarna fanns www.jakthundensdag.se
många nya bekantskaper att möta.

Skattjaktsapportering med
Klickerförlaget Göteborg AB var
mycket populärt med 45 startande.
Fotograf: Lena Gunnarsson

Wildmark Ullareds årliga apporttävling hade hela 89 startande
hundar, ett nytt rekord.
Fotograf: Mikaela Borg

Avståndsbedömning med Järlövs
Skjutskola och Jaktskyttebana
och ett fint pris att vinna lockade
många besökare.
Fotograf: Mikaela Borg

