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cm iråiindska settentiken Fagermoas
Tora tvårstannar, vinklar huvudet
mot vinden och ståller sis i ett

stramt stånd i våntan på skytten. Lars
Hellstrcim smyger upp bakom den sex-
åriga irlåndska settertiken och John-Eric
Eriksson tassar ut på vånsterflanken. På
kommando reser Tora fyra ripor som
singlar ivåg nerfor fjållsluttningen. Bara

några sekunder senare lyfter ytterligare
tre ripor och strax dårefter dammar det
ur John-Erics pipmynning och en av
fåglarna dunsar i backen. Tora apporte-
rar klockrent och dagens fcirsta fågel kan
kopplas på såcken.

$et år fakfiskt forsta gången jag år ute på
ripjakt med en irlåndare - och jag år

verkligen imponerad av denna dubbel-
champions fdrsta fågelarbete. I mina
hemtrakter finns det visserligen flera
exemplar av rasen, men samtliga av dessa
år familjehundar som får ndja sig med
att apportera husses tofflor.

- Javisst, det år typiskt. Och det har
forstås medfcirt en del problem for rasen
som iakthund. nickar Bodil Eriksson,
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John-Erics hustru, som fdljer med på
dagens jakt utan bossa.

Liksom Lars och hans hustru Marit,
har John-Eric och Bodil ett genuint in-
tresse fdr de brittiska stående fågelhunds-
raserna. Det mesta av fritiden, och lite
dårtill, ågnas åthundtråning ochjakt. De
har samtliga varit aktiva inom Nedre
Nora Fågelhundsklubb, fcir ovrigt Sve-
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riges stcirsta lokalklubb i sitt slag, men
dragit sig tillbaka från fdreningslivet
under de senaste åren.

- Vi tycker att vi har gjort vårt och
kan låmna overtill yngre frirmågor, kon-
staterar Bodil, som fdr den skull inte alls
år lastgammal. Ån så långe år stegen ras-
kapåfjållet och skårpan i hundtråningen
fortsåtter att fostra nya elithundar.

John-Eric har fortfarande lite svårt att
tacka nej till domaruppdragen, vilket
bland annat kommer att fdrpassa honom
till Bruksvallarna om några dagar.

John-Eric noterår att kullen slår ungefår
trehundra meter bort och slåpper fyraår-
ige pointem Eidemlias MiniMax. Var-
ken hundens srik eller fågelhantering *
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P låmnar något ovrigt att dnska och det
drcijer inte långe fdrrån det år dags igen.
Lars och John-Eric gcir sig beredda och
det blir den sistnåmnda som får ndjet att
avsluta åven denna gång. Når ripa num-
mer två hamnat på såcken år gånget
naturligtvis mer ån ndjda med inled-
ningen på dagen, framfcir allt med tanke
på hundarnas arbete. Att skjuta massor
med ripor år egentligen mindre viktigt.

- Vi brukar aldrig gå på samma kull
mer ån två gånger.  avslojar Lars.  men då
1r det redan lor sent eftersom Max står
fol  låglarnl  Innu en gång.

Riporna i den hår kullen tycks inte ha
någon stor lust att fdrflytta sig långt. For
en "kottjågare" år detta beteende natur-
ligtvis bra, men for hundforare som år
varsamma om ripbeståndet år det inte
lika intressant.

- Ja, ja, då blir det till att skjuta i
luften, konstaterar Lars och smyger upp

intill bjorksnåret dår ripoma tycks trycka.
Når Lars fyrar av år siktet instållt mot

stjårnoma. Samtliga fåglar singlar den-
na gång ivåg en bra bit nedfor sluttning-
en och dzirmed kan vi jaga vidare i vår
planerade fårdriktning.

Biotoperna år perfekta fiir en
fjållhund. Några stiirre och en hel
del mindre myrar med insprång-
da småholmar med fjållbjiirk
samt båckdrog med bjtirk' vide
och ene.

I mina ganska otrånade ogon soker hun-
darna av de intressantaste biotoperna
med både eff'ektivitet och tart. Framfbr
allt går de vindsnabbt, ett karaktårsdrag
som de brittiska raserna kan vara mycket
stolta civer. Det år helt enkelt en njutning
att se dem arbeta, både i sok och fågel-
hantering.

Men, som alla vet, finns det inga Per-
fekta hundar. Allajakthundar kan vara
ovarsamma och gora f'elbedomningar,
så åven Tora och Max, åven om det år
sållsynt.

hag**l \illa ;tr*hlwi*arn år pointertiken
Setpoints Gro, den yngste i sållskapet
med sina två år. Tiken har varit i kanon-
form sedan iaktstarten men år sig inte
riktigt lik sedan hon blev skendråktig f'or
någon vecka sedan.

Fcirutom att Gro gommer sina Frolic
over hela huset på Froson har hon emel-
lanåt en del problem med sin hantering
av fågel. Ena dagen flngerar tiken ut-
mårkt medan hon nåsta dag kan ha vissa
svårigheter att resa fågel. John-Eric och
Bodil fbrstår absolut ingenting men hop-
pas givetvis att beteendet år tillfålligt.
Sedan igår har medicinering mot åkom-
man inletts, vilket f 'orhoppningsvis ska



råda bot på hormonrubbningarna.
Gros forsta fågelarbete fcir dagen

fungerar dock utmårkt. Tiken reser en
singelfågel mitt ute på en hed, men skytt-
arna bedcimer låget som alltfdr svårt och
håller inne med skotten. Den stackars
skendråktiga tiken har borjat bra, åven
om det återstår en del fågeljobb innan
jaktdagen kan summeras.

W*Nt W:tet sriå.t uisxv sig ;tev ** Tora månskli g,
om man nu får anvånda ett sådant ut-
tryck om en fågelhund. Tiken kommer
lite fel i vind, hamnar fdr nåra 1ågeln och
petar den ensamma riptuppen. Tora sit-
ter dock lydigt kvar och invåntar husses
order.

- Jahapp, men då borde inte kullen
ligga mer ån 30-40 meter bort, fastslår
John-Eric, som har stor erfarenhet av
ripornas beteende och rcirelsemdnster.

John-Erics fbrutsåselse har en nåstan

trw tyrk*d jmkrdmg fuæfu*v*r {nt* \rtåt"#
æ{Y {r*ss#r{ i mn'{*{ #{fu vikt pffi ?"y#ffs*rk*n
skråmmande tråffsåkerhet. Tora tvårni-
tar pldtsligt och ståller sig mot vinden
med lått vaggande svans. Når Lars når-
mar sig tiken stramar hon dock upp sig
och står som en staty intill fjållbjorks-
snåret.

- Ja, såger Lars korthugget och ir-
låndskan tar några tassande steg fiamåt.
Sekunden dårefter låttar åtta fåglar ini-
från snåret och seglar ivåg på låg hojd
civer den bakomvarande myren.

lngen av bossorna låmnar dock det
minsta ljud ifrån sig, men skyttarna vi-
sar ingen storre besvikelse 6ver det ute-
blivna resultatet.

- Det var lite fdr tått f'or nåsot såkert
skott. meddelar Lars.

Strax dårefter gor Tora ett riktigt ka-
nonjobb, sorn slutar med att alla får sig
ett gott skratt når Bodil skriker "Pang !".
Vi råknar till åtta ripor i uppfloget och
kan utan problem fblja dem med blicken
ånda till dess de slår utspridda pår en
tallbacke. Åven om det år lockande att
fcirfcilja riporna så manar Bodils muntra
ståmma oss att ta en stadig kaffepaus.

- Det år bara bra att fåglarna får lugna
ner sig ett tag, konstaterar John-Eric och
går ner till en liten båck fbr att fylla
katfepannan medan vi andra plockar
ihop veden.

Kaff'et ger både vårme och återhåmt-
ning under den småkyliga septemberda-
gen. Vådret Ar extremt våxlande, med @

Lors Hellstrom och

Fagermoos Tora - ett

radarpor på fjållet.



&"F cimsom viirmande sol och moln,
rimsom stiltje och hård, bitande vind.
Under dagens fdrsta jaktpass har
skaljackorna åkt på och av, kePsar
har bytts ut till m6ssor och hånder
har åkt upp och ner ur vårmande
fickor.

Under kaffepausen passar vi åven
på att luta oss tillbaka en stund och
njuta av omgivningarna. Så hår i
mitten av september har det hunnit
bli avlovat uppe på fjållet, medan
rcinn och bjdrk står i sin ståtligaste
hcistprakt nere i dalgångarna. Ripri-
set glcider dock i markskiktet och en
vråk seglar på stolta vingar ovanfcir
oss. Det år minsann fler jågare i
farten idag.

Efter kaffepausen vidtar en betydligt
lugnare period. Riptillgången har
hitintilts varit sensationellt god, så
det vore nåstan konstigt om det fort-
satte på samma vis resten av dagen.
Efter ungef?ir en halvtimme helt utan
fågelkontakter bOrj ar vi dock långta
efter ånnu en fågeltagning.

Når nåsta fågelkontakt så
småningom blir verklighet
hanteras den galant av Tora.
Singelfågeln sveper ivåg från
sitt giimstålle under en ensåm
gran ute på en myr och Lars
fåller den utan problem. Når
han hånger fågeln på såcken
år det dock tydligt att det år
den sista fiir dagen.

- Nej, nu har vi definitivt skjutit
tillråckligt med ripa, meddelar Lars
nåstan lite skamset.

Fcir en jågare som inte åger ett
genuint intresse fcir stående fågel-
hundar kan det såkert vara lite svå'rt
att fijrstå den återhållsamma attity-
den att fålla vilt. I mina 6gon åir det
dock ett friskhetstecken som allt
flerborde anamma. En lyckad jakt
dag behover inte vara ett frosseri i
antal och vikt på ryggsåcken.

På vågen tillbaka mot de våntan-
de bilarna dyker ytterligare några
fågelsituationer upp. Precis som
civerenskommet resulterar ingen av
dem i ytterligare skjutna ripor. Det
åir ett håirligt sållskap jag har fått
ncijet att vara ute med, ett gång hund-
frirare med enastående hundar som
verkar i en ljuvlig fjållmilj6.

Dagen har dessutom givit nYa
insikter om de brittiska rasernas kva-
liteter som fågelhundar. Jag har in-
sett att det år mycket lått att bli såld
på dessa raser och på den miljd de
verkar i.
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