Senjas Nice har fått upp en rapphöna
på vingarna och Erling gör sig klar för
ett skott. Jägaren måste också ha ett
öga på hur hunden sköter sig innan
skott avlossas.

Erling springer ut från trädridån för att få fritt skottfält. Men
rapphönsen flyger fortare än vad Erling kan springa. De försvinner bort i fjärran utom skotthåll!

Dejlig premiär för
rapphöns i Danmark
Den 16 september börjar rapphönsjakten i Danmark.
Här på södra Jylland, i Bramming, samlas gamla som
unga för att få vara med på rapphönspremiären.
Häng med på en dejlig jakt med fina hundjobb och
snabba skottlägen när rapphönsen lyfter.
TexT och foTo: Thomas Tä ngerfors

Ett pass till hunden, det är
ett krav om du vill åka utomlands.
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Danmark börjar alltid jakten med ”morronmad”, det
vill säga frukost med fralla
och kaffe samt en liten
snaps, innan man åker ut i markerna. Vädret har inte varit det
bästa. regnskurarna har avlöst
varandra. Det gör att rapphönsen

idealisk för rapphöns och fasan.
De har skydd av träden och mat
ute på fälten.
nu är det dags för dagens första släpp. erling, stefan, sven
age, Kristian och Ulrik har stora
förväntningar på sina hundar.
först ut är Ulriks gordonsetter,
Kaldet scott, som får söka av ett
stort gräsbeklätt fält. hon söker
med högt huvud och har en hög
fart över fältet, utan att finna
några fåglar.
men, solen börjar titta fram och
det bådar gott. I och med att

solens strålar kommer fram börjar hönsen gå ut på fälten för att
äta. Det gör förutsättningarna
bättre för hundarna.

Flyger utom skotthåll

Efter ett snyggt
skott hämtar Senjas Easy hönan till
Erling.

Det dröjer inte länge förrän
erlings hund, senjas easy, fattar
stånd. Tyvärr är hönsen lite ”lätta
på foten” och flyger i väg utom
skotthåll, men senjas easy stannar kvar, trots att hon gör ett försök att ta en höna i luften.

Vänd

inte vill gå ut på fälten och beta,
utan ligger kvar i kantzonerna
och trycker.

Idealisk biotop
fälten är stora, omgivna av träd
och buskar. Det gör att fältfågeln
i Danmark har den biotop som är

Full fart över fälten. I
snygg stil och målmedveten
blick jagar gordonsettern
Kaldet Scott.

Senjas Easy avancerar fram och rapphöna flyger upp i luften! Senjas Easy försöker fånga i luften, men sätter sig ner
sedan. Ett skott smäller och Stefan Clausen ler nöjt.
J&J 9 2011
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När Senjas Easy närmar sig kantridån stannar hon till. Upp
kommer två rapphöns ur gräset. Senjas Easy hoppar upp i
luften för att försöka fånga dem. Det misslyckas och hon sätter sig ner och väntar på husse.
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på stubben. hon tar stora slag
tvärs över fältet i hög fart. efter
en stund syns hur söket blir
mindre och mindre för att sluta
med att hon står helt stilla.
erling skyndar sig fram till senjas nice, stoppar i två patroner
och slår ihop bössan.
en snärtig avance och fågeln är
i luften. ett skott och rapphönan
faller till marken.
senjas nice skickas för att
apportera men får söka en liten
stund innan hönan kan lämnas av
till erling.

Vackert stånd

Rapphönsen lättar framför Kvittra. Hon stannar kvar och ser
hur de flyger bort över dom stora fälten.
– synd, men det blir nog flera
fågeltagningar, säger erling.

Träff varje gång
I takt med att vädret blir bättre
blir fågelkontakterna bättre för
varje gång. Den yngste deltagaren, stefan clausen, visar sig
vara en riktig mästerskytt. Varje
gång hans bössa talar ramlar det
ner en höna.
hans far, erling, vill inte vara
sämre. men han kommer inte riktigt till skott, trots att han försöker springa ifatt hönsen.
– Pappa du får nog springa for-

tare om du ska fånga rapphönsen,
ropar stefan efter honom.
nu börjar det bli riktigt bra!
fåglarna finns ute på fälten och
hundarna får jobba på.
myrhedens Kvittra kommer i
full fart för att vända vid en
kantridå, men hon kastar om.
hon sjunker ner i ståndet för att
komma i samma höjd som vittringen från två hönor.

Står för två
– nu har vi rapphöns på gång.
Kvittra står, konstaterar Kristian.
Kristian frøkjær ger resnings-

Kvittra har fattat stånd i en trädridå. Kristian gör sig klar
med bössan. Snart ska fåglarna upp i luften.
order och två rapphöns lättar. Två
skott avlossas.
en fågel visar tecken på att vara
träffad, men den flyger över hela
fältet och försvinner i en trädridå
flera hundra meter bort. Kvittra
är lite olydig och springer efter
över fälten. men efter en stund
kommer hon stolt bärande på den
skadskjutna rapphönan. Det är
bra att ha en god apportör!
när vi kommer tillbaka har
sven age Vad redan kört i gång
grillen.

frukost i Danmark är lika med
lunch i sverige. nu vankas det
lite god mat och en kall Tuborg.
Det har tydligen gått bra även
för det andra gänget som varit ut.
Det fanns många kullar rapphöns
ute på fälten.

Vi går vidare på sädesfältet och
nu börjar det hända saker. senjas
nice slänger om och sjunker ihop
i ett vackert stånd.
Då kommer pappa erling med
sin son, stefan, fram till senjas
nice.
erling ger resningsorder till
hunden och upp ur stubben kommer en rapphöna. Än en gång
talar stefans bössa och en höna
faller till marken.
stefan imponerar med sitt goda
skytte!
– Den grabben kan skjuta, kommenterar erling.

I Danmark växlar vädret fort om. Ett par minuter tidigare så sken solen. Nu blåser det 15
sekundmeter och regnet vräker ner. Slutjagat för i dag.
Vädret slår snabbt om i Danmark och det får vi också erfara.
På några minuter förändras vädret från sol till piskande regn.
Vi skyndar oss till bilarna, för
att komma undan regnet, och
åker mot jaktkojan igen för att
avsluta dagen.
alla är nöjda efter en underbar
dag med duktiga hundar och gott
om fågel. Det blev ju lite kött till
grytan!

Det doftar grillat. Sven Age har lagt på några rejäla biffar
som ska serveras till lunch.

Förmiddagens jaktbyte hänger på väggen.

Iväg till nya fält
På eftermiddagen, efter en
stunds vila på maten, är det dags
att göra oss klara att ta bilarna
och bege oss till nya fält. nu är
det senjas nices tur att söka ute

Annons
185 x 64
Djurbergs järnhandel
Stefan Clausen är den
yngsta deltagaren på jakten
idag. Men han visar sig vara
den bäste skytten. 100 procent träff blir det den här
dagen.
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Åldermännen i Bramming konfererar om hur jakten ska läggas upp.
J&J 9 2011

J&J 9 2011
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