Skånskt ungdomsläger 29/10 - 1/11 2015
Under Allhelgonahelgen anordnade Jägareförbundet Skåne sitt årliga ungdomsläger för jägare
mellan 15-25 år. Under två dagar genomförs tre olika former av jakt där unga jägare får prova
på. Lägret är unikt i sitt slag eftersom det sker ett utbyte mellan Skåne och Värmland där tio
skånska ungdomar deltar på lägret och fem värmländska ungdomar får komma ner till Skåne
och prova på den skånska jakten.
Lägret började på torsdagskvällen på Jägersbo Camping i Höör, med en gemensam middag
för att hälsa alla välkomna och gå igenom upplägget för helgens läger. Efter att det grillats
hamburgare och efter en lång resa för värmlänningarna, blev det raskt i säng för att orka med
morgondagens jakter.
På fredagsmorgonen blev det avfärd mot Olahus där det skulle bli drev på hare, rådjur och räv
under dagen. Jakten resulterade i några harar och det var många, och framförallt
värmlänningar, som fick se flera älgar i såten, vilket var en trevlig överraskning. Efter
drevjakten bar det av till Bessinge där det skulle jagas änder. Efter att alla ställt ut runt
dammarna var det bara att vänta på kvällssträcket. När sträcket kom dröjde det inte länge
mellan skotten och kvällen slutade med tio änder. När en lång och trevlig dag var till ända
bjöds det på soppa när alla kom hem.
Lördagen var alla mycket förväntansfulla, eftersom det skulle bli klappjakt på hare och rådjur
på Lantmännens marker. Detta är en ganska unik jakt för Skåne eftersom landskapet
innehåller mycket öppna åkrar och fält. Efter att med spänning sett hararna springa runt på
åkern slutade dagen med 19 harar, ett rådjur och en skata. Efter jaken besökte vi Bialitt
Kaffestuga för att avnjuta ärtsoppa med pannkakor. Väl hemma igen beställdes det välförtjänt
pizza och det pratades vilt om helgens jakter och upplevelser vid middagen.
Efter helgens jaktläger var det avslutning på söndagen och städning av stugorna. Detta läger
anordnas årligen i ett syfta att ge unga och oerfarna jägare en möjlighet att komma ut och jaga
och få en inblick i vad jakten innebär. Sammanfattningsvis var alla nöjda med lägret. Alla
deltagare och funktionärer under helgens jaktläger ska ha ett stort tack och beröm för ännu ett
lyckat läger.
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