Dom vita bollarna kacklar

Evelina går ner på knä och höjer bössan för att titta i kikarsiktet. Hon undrar om
det är ripor som sitter i björken framför dem. Men, den här gången var det bara
vita snöklumpar som satt fast i björken. Evelina Åslund och Daniel Wikberg är ute
på vinterjakt på ripa i Ljungdalsfjällen. Framför dem reser sig Helags och Predikstolen majestätiskt och ramar in den här dagens jakt med sina vackra siluetter.

Evelina tar sina hundar, Zero och
Diva och åker ner mot sjökanten. Evelina använder sig av en
speciell jaktmetod på vintern.
Vanligtvis
jagar man då antingen med en stående fågelhund och hagelbössa, eller så
använder man kulgevär och skidar runt och spanar med kikare om man ska se några ripor.
Evelina använder sig av hundens känsliga nos och kulgevärets räckvidd, en något ovanlig jaktmetod på vinterripa.

Hundarna är mer på hugget nu när de fått känning på ripa och söket blir mer intensivt. Det
dröjer inte länge förrän de ser hur Zero bromsar

De fortsätter ner mot en tätare björkdunge.
Evelna ropar till Daniel: ”Du kan åka lite längre
upp bland björkarna, så åker jag efter sjökanten”. Man kan se att det är något på gång, för
hundarna börjar känna vittring, det är något
som luktar gott. Daniel skidar ovanför Evelina
och plötsligt stannar han till!
Han gör tecken åt henne att stanna. Daniel har
ripor framför sig!
Daniel har stannat till, framför sig har han
några ripor. Han lägger an bössan mot stavarna för att få bättre stöd. Han tittar i kikarsiktet och väntar på rätt tillfälle att skjuta få
ett skott.

De är perfekt kamouflerade, men Daniel har
kontroll på dem i sitt kikarsikte. Han smeker
avtryckaren och pang, där smäller det! Ett skott
och man hör den snärtiga ljudet av en 22long
rikoschett som viner i luften. ”yess jag fick en”,
ropar Daniel. Med ett leende på läpparna visar
Daniel sitt byte. Det var den första ripan som
flög till de sälla jaktmarkerna.

Den irländska settern Zero, känner med sin
känsliga nos en ripa på flera hundra meters håll,
trots att ripan gömmer sig i snön.

upp och står blickstilla! Zero står för en liten
flock ripor som springer framför dem. Evelina
ropar: ”Daniel, gå lite längre upp”. Evelina skidar långsamt fram mot Zero. Går ner på knä och
spanar i kikarsiktet om hon kan se riporna.

Nöjd efter ett fint skott visar Daniel upp ripan
som han sköt.

När de börjar röra på sig ser de dem tydligt. Det
enda som avslöjar riporna i den vita snön är deras svarta näbbar och svarta ögonen. När Evelina lägger an sin bössa för att skjuta, försvinner de bakom ett krön. Zero avancerar sakta
fram i snön, för att än en gång ta stånd på dem.
Evelina följer efter Zero mot krönet där riporna
försvann. Då ropar Daniel från höjden ovanför:
” De flög iväg ett par hundra meter bort”.

Zero står blickstill, han har fixerat ett par ripor som springer omkring i björken framför han.
Evelina går ner på knä för att försöka få ett skottillfälle.

Zero visar att han har en riktigt stor jaktlust. Han jobbar på i den tunga snön utan
att mattas. I jakt på att finna riporna.

Evelina kopplar Zero och skickar i väg Diva,
som ska få chansen att hitta ripflocken igen.
Hon jobbar med ungdomlig iver. Men varje
gång hon stannar till ser vi hur ripor lättar
framför oss. Nu kommer också kikaren fram, för
det är många ”vita bollar” i björkarna framför
oss.

Vissa tid flockar sig riporna. Nu är det tydligen
en sådan tid, för de kan se hundratals ripor
framför sig. De försöker komma inom skotthåll,
men när de närmar sig lättar alla ripor och blir
utom skotthåll för dem. De försöker smyga,
men det händer samma sak varje gång de börjar
närma sig.

De kan höra hur ripkallarna kacklar sitt typiska
läte: ”först en skrattsalva sedan ett k a v a u k a v
a u”, längre bort i björkskogen.

Man kan nästan tro att riporna driver med dem.
De försöker och försöker, men till slut inser
de att de inte kommer tillräckligt nära för att

Vita bollar över allt! Riporna sitter i björken framför Evelina och Daniel. Dom är
skygga den här dagen och flyger i väg när dom närma sig riporna.

Vid björkens rot tittar en ripa fram några sekunder för att sedan försvinna igen.
skjuta och bestämmer sig för att gå mot stugan
igen. Det kanske dyker upp några singelripor,
som inte är lika skygga som flockarna.
Den tanken visade sig vara bra. Bara ett litet
stycke från stugan ser de en ripa springa på
marken. Den verkar leka tittut med dem. Ena
gången visar den sig, vid en björks vänstra sida,
nästa gång på den högra. Evelina, som också är
en framgångsrik skidskytt, kränger av sig sitt
gevär, som om hon skulle skjuta på skjutvallen i liggande ställning. Men, nu var den svarta
pricken på skjuttavlan i stället en liten ripa som
leker tittut. Magasinet sätts på plats, en snabb
repetering och bössan är laddad!
Evelina tar ett djupt andetag och andas ut.

Vid björkens rot tittar en ripa fram några sekunder för att sedan försvinna igen.

Blicken fixeras mot björken där ripan visade sig
sist. Frågan är på vilken sida ska den visa sig
nu. Under några sekunder verkar tiden stå still.
Sen händer allt snabbt! Ripan tittar fram på den
vänstra sidan om björken. Ett skott smäller av
och dagens andra ripa är fälld.
Daniel, som har stått stel som en staty bakom
Evelina ropar: ”Bra Evelina, snyggt skott”.
”Tack”, säger Evelina och skickar Zero på apport. Han gör ett snabbt jobb och levererar
ripan till henne. Nu är det bara en liten bit kvar
till stugan. Temperaturen har varit runt minus
20 hela dagen, så det ska bli skönt att komma in
i värmen. Sammanfattningsvis har de sett hundratals ripor, men det blev bara två i jaktsäcken.
”Vi får nog jaga några fler dagar för att få i hop

Efter ett välriktat skott av Evelina skickas
den irländska settern Zero på apport. Han
springer snabbt in i björken och hämtar
den ny skjutna ripan och lämnar den till
Evelina.

