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Bakgrund
Jägareförbundet Krokom arrangerar sedan några år tillbaka ett tvådagars jaktläger
för ungdomar. Ungdomarna kommer främst från den egna kretsens högstadieskolor
men även från de två gymnasieskolorna Torsta och Dille som har jakt och skoglig
inriktning.
I år deltog totalt 17 ungdomar i åldern 13-19 år. Syftet är att erbjuda jaktintresserad
ungdom ett utbildnings- och jaktäventyr i en gemytlig och spännande miljö, under
ledning av erfarna jägare med goda hundar. Kanske skapar vi ett livslångt intresse
hos våra deltagare, samt nya jägare och medlemmar i Jägareförbundet!

Årets läger
Årets ungdomsläger genomförs enligt samma koncept som tidigare år. Ungdomarna
och ledarna samlas på fredagkvällen för inkvartering, presentation och genomgång
av dagarna. Halva gänget jagar hare med stövare under första dagen och den andra
halvan jagar älg. Dag två byter grupperna och på så vis får alla ungdomar prova på
både harjakt och älgjakt. De ungdomar som fyllt 15 år har möjlighet att få
uppsiktsjaga och några av gymnasieeleverna deltar dessutom med eget vapen då de
redan avklarat jägarexamen och licensansökan.

Hela gänget vid storstugan på Renflomarken
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Extra roligt i år var att vi gästades av skyttefantomen Jocke Smålänning som jagade
med ungdomarna under de två dagarna. Första jaktdagen bjöd på snö och några
minusgrader. Harhundarna visade sig på styva linan och båda hundarna drev
samtidig under långa perioder. Här fick vi uppleva harjakt när den är som bäst! Det
blev en hare kom till skott, där rutinerade Harebra-jägaren Ulf Sandel postade
tillsammans med 13 åriga Joud Addas från Föllinge. Joud kommer från Syrien och
det här var hennes först jakt över huvud taget. – Oj vad snabb haren var! Den
springer sååå fort, berättade hon efteråt. Det var jättespännade! (Enligt hennes
strålande glada pappa så tog det två timmar för henne att berätta allting om lägret
när hon kom hem). Joud kommer säkert tillbaka nästa år!
Älggänget förstärkt med Jocke Smålänning
postade ut och de tre hundförarna Roger och
Johan Olausson samt Tommy Johansson
fick nu en tuff uppgift att lotsa sina hundar
genom renflockarna. I år var det massor av
ren på marken.
Om det var tur eller skicklighet från
hundförarna får vi nog aldrig veta men klart
är att en oförsiktig ko med kalv gick över
vägen där Daniel Karlsson och Sebastian
Olsson från Dille gymnasium postade. Daniel
som hade färsk licens på fickan och eget
vapen med, gjorde inget misstag. Kalven föll
på vägen och killarna fick sedan under Jocke
Smålännings ledning träna urtagning av
älgkalv.

Lördagkvällen och eftermiddagen ägnades åt
utbildning och diskussioner om jaktetik och
vapenhantering under ledning av Jocke
Smålänning. Jocke delade med sig av sitt
gedigna kunnande och för många ungdomar
var detta nog en av helgens höjdpunkter.

Vår förnämliga alltiallo Margareta Simonsson hade som vanligt ordnat fram alla
matvaror för frukost och matsäck som ungdomarna själva får fixa och packa,
dessutom ordnade hon en fantastisk middag för samtliga ledare och ungdomar under
lördagkvällen. Kvällen används givetvis även åt utvärdering av dagens jakt samt
planering inför dag två.
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Dag två blev svårare för hargänget trots idoghet hundarbete så kom ingen hare på
benen, kanske var det väderomslaget under natten som ställde till det, men så är det
att vara harjägare. Bättre gick det för älggänget som nu bytt område och postade ut
på en av markens otaliga småvägar.

Återigen var det duon med Daniel och Sebastian som satt rätt. Ko och kalv över
vägen och idag hade Daniel lämnat över bössan till Sebastian som fick skjuta sin
första älg! Snacka om kompisar!
Vi bröt och fikade och planerade för nästa såt då vi fick rapport om älgobservation
från jaktledare Rune Jönsson som basade för hargänget. Snabbt uppbrott och en
ganska snäv utpostning. En hund släpptes i området och snart så föll även en tredje
kalv för hundföraren Tommy Johansson. En fjärde kalv påsköts, men kunde efter ett
omfattande eftersök som avslutades först dagen efter konstateras vara oskadd. En
lite tråkig men på så vis lärorik del av hur det är att vara älgjägare.
Vi avslutade först efter mörkrets inbrott på söndagkvällen med 17 ungdomar som
innan vi skildes fick autografer på kepsarna av Jocke och undrade om vi inte kör
lägret även nästa år!

Stort tack till J/H Älghundsklubb, J/H Stövarklubb samt Krokoms kommun,
Studiefrämjandet och Jägareförbundet som stöttat vårt läger genom åren.
Stort tack även till Person Invest AB som på ett förtjänstfullt sätt upplåtit jaktcampen
och markerna.
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