Nord-Norge Harehundklubb
arrangerte også i 2011 “Jaktcamp
for ungdom” på Senja. Ungdom
fra midtre deler av Troms fikk
oppleve en helg med harejakt og
friluftsliv, etter samme program
som fjorårets Jaktcamp. Også i år
ble det fikk alle oppleve los, og det
ble også felt et par harer.
Helga 16.-18. september var det
klart for årets Jaktcamp for
ungdom i regi av Nord-Norge
Harehundklubb (NNHK). Som
foregående år ble
Deltakerene samla foran teltleiren
arrangementet lagt til Senja,
som med sin gode harebestand gir gode odds for at ungdommene som deltar får oppleve haralos på
nært hold. Jaktcamp for ungdom er et
satsningsområde for klubben, da vi tror at det i
vår landsdel er mest nyttig å satse på den
yngre garde framfor å prøve å motivere
garvede rype- og elgjegere til å starte med
harahund. I tillegg er det moro å treffe
ungdommer som er interessert i jakt og
friluftsliv, og kunne få ta dem med på en flott
en dag på harajakt med drivende hund.

Simen på opplæringsjakt, og Henning har funnet seg vel til
rette på stolsekken

Fredag kveld møtte det opp 27 forventningsfulle ungdommer i aldersgruppen 7. – 10 klasse, fordelt
på 16 gutter og 11 jenter. Etter at deltakere og instruktører var presentert, åpnet Stig Larsen med å
gå gjennom teoretisk hvordan harejakta foregår. Spesielt vektlagt ble harejaktas terminologi, og
hvordan hunden arbeider fra fot til dot. Så ble det
grilling rundt leirbålet og inndeling i grupper, før
det ble en relativt tidlig kveld i lavvuene. Neste
morgen gikk reveljen 0630, og da var de ivrigste
allerede i gang med å gjøre i stand kaffevarmen og
smøre seg frokost. Litt over åtte var vi framme i
jaktområdene, og hundene ble sluppet. Det var i
alt fire grupper med to instruktører pr gruppe, og
det ble etter hvert haralos hos alle gruppene. De
som var med Stig og Tom Erik fikk også oppleve
harefall etter en meget god los av dunker Ronja.
Martine og Aramis ble kompiser på jaktcampen

Uttaket kom kjapt etter slipp, og losen gikk i flere timer med enkelte tap. Her fikk man erfare at
tålmodighet lønner seg; Tom Erik tok med tre ungdommer og posterte i nærheten av loseitta. Etter
en stund ble nok ventetida for enkelte noe lang, og de trakk tilbake til varmen for pølsegrilling. Til
slutt satt bare Martin Torbjørnsen igjen, men han fikk betalt for tålmodigheten ved å få være vitne til
at Tom Erik felte haran med et glimrende skudd i granfeltet.

Kaffevarmen er i gang i påvente av uttaket
På ettermiddagen samlet alle seg tilbake i leiren, og fikk fortalt hverandre om dagens jakt. Ut fra det
vi instruktører overhørte, så var det flere som hadde gode evner til å fortelle jaktskrøner allerede.
Programmet videre utover besto i en skytekonkurranse
med luftgevær og tilvaretakelse og tilberedning av hara.
Bruk og håndtering av våpen er viktig å kunne, og
gruppene hadde gått gjennom sikkerhetsopplæring og
fått prøveskutt leirduer med hagle før de kom inn fra
dagens jakt. Det ble delt opp i jente- og gutteklasse under
skytingen, og denne ble vunnet av June Klaussen og
Magnus Amundsen. Når det var tid for flåing og partering
av hara, var det jentene som framsto som mest ivrig.
Dette var en positiv overraskelse, da flere av dem tidligere
hadde uttalt at de trodde det ville bli “ekkelt”. Men de
bretta opp armene, og løste oppgavene meget bra med
minimalt med veiledning. I alt tre harer ble klargjort for
steking, da vi allerede hadde med noen i bakhånd for å
sikre at momentet ble gjennomgått. Det ble en fin kveld
June og Magnus var vinnere av
skytekonkurransen

Gutta i gang med å flå hara
ute i skogen, og med hara stekt på bålpanna som hovedrett var det ingen som klagde på maten.
Neste morgen var reveljen satt noe
tidligere, men når frokosten var
inntatt var det det ingenting å
utsette på humøret. Ungdommene
skulle bli hentet 1330, så det var
ingen tid å miste for å komme seg ut.
Enkelte av deltakerne viste nok noen
grad av trøtthet på post denne
dagen, men det er lov etter to døgn
ute i frisk luft med aktivitet fra
morgen til kveld. Los fikk de aller
fleste oppleve også denne dagen, og
en hara ble skutt for Ronja også
“Kokken Tor” i sving foran sultne øyne
denne dagen. Denne gang var det
eier og hundefører Stig sjøl som felte haren, og beviste her at de lokalkjente er mest effektive til å
postere. Moro å nevne i denne sammenheng, er at ei av jentene som dagen før ikke ville bli tatt
bilde av sammen med en skutt hare, nå frivillig kastet seg frampå og veidet ut haren. Det viser god
progresjon i løpet av kort tid! Alle fikk koblet hundene og returnert til avtalt tid, og etter felles
fotografering var helga over. Interessen for harejakt hadde tydelig våknet hos flere, og
forhåpentligvis vil resultatet være nye klubbmedlemmer i NNHK innen ikke alt for mange år.

