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JAGA N D E KVI N N O R

Kvinnor i jakten

Hallå där!
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Anja Kjellsson är jaktvårdskonsulent i Västerbotten och ansvarig för
Svenska Jägareförbundets kvinnliga
nätverk JAQT. JAQT har funnits sedan 1998 och bildades först
som ett lokalt kvinnligt nätverk i
Kronobergs län. Efterhand spred sig
nätverket och började blomma upp
på flera lokala orter. Från början var
JAQT inte ett riksprojekt, det var
först 2005 som vi började samordna
det på nationell nivå, säger Anja.
Nätverket, som finns i hela landet,
är alltid kopplat till en länsjaktvårdsförening och bygger mycket på
det lokala engagemanget.
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– Att ta jägarexamen är en bra
inköpsport. Sen tycke jag definitivt
att man ska ta kontakt med det

kvinnliga nätverk där man bor.
Många undrar vad man gör efter
att man tagit jägarexamen, då
är JAQT ett bra forum. Svenska
Jägareförbundet har cirka 200 000
medlemmar, det visar ganska tydligt att det handlar om att komma
in i jakten. Att komma in i det
social och få jägarkompisar. JAQT
är bryggan dit, avslutar Anja.
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en av
många kvinnliga jägare. Hösten
2006 startade hon det svenska
företaget Paw of Sweden. Med
mottot ”Designade produkter för
arbetande hundar och aktiva människor” har Lindmark etablerat
sig som en tongivande leverantör
av jaktrelaterade produkter av genomtänkt design och hög kvalitet.
Nuförtiden går Petronella mest
som hundförare, det är det som
ligger henne närmast om hjärtat.
Jaktintresserad har hon dock varit

större delen av sitt liv.
– Mitt jaktintresse väcktes av
min morfar. Jag följde ofta med
honom i skogen. Det var han
som lärde mig om djur och natur.
Min jägarexamen tog jag via en
studiecirkel i Bollnäs. Jag fick min
första hund som 5 åring och har
haft hund under hela min uppväxt,
förutom under min studietid på
Högskola. Under åttiotalet skaffade jag min första jaktlabrador.
Väljer man en sådan hundras är
det viktigt att man brukar den för
det hunden är avlad för. Så det var
därför jag tog min Jägarexamen.
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– När man köper en hund ligger
det enormt mycket arbete i att göra
det till en effektiv jakthund. Många
av hundens egenskaper har man ju
avlat fram och det har hunden i generna, sedan gäller det att "ta fram"
mooi.se
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– Jag har kontakt med media,
styr upp gemensamma möten och
försöker förmedla det budskap som
JAQT står för. Man kan säga att jag
är ansiktet utåt, på en nationell nivå,
säger Anja. Att jaga handlar om att
ha de rätta kontakterna. I och med
att jakten har varit ett manligt nätverk har det inte alltid varit lätt för
kvinnor att få tag i dessa kontakter.
Det är där JAQT kommer in. Vi
jobbar aktivt för att hjälpa kvinnliga
jägare att knyta kontakter.
Det är viktigt att understryka
att JAQT inte strävar efter att sära
på kvinnor och män inom jakten.
Självklart kan det, precis som en
tjejmiddag, vara roligt att jaga
enbart med kvinnliga jägare. Men
överlag blir jakten oftast roligast när
man blandar kvinnor med män.

Vågar du
ta med
ledningsgruppen?
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dessa egenskaper så att hunden i
samspel med sin förare kan "utföra
sitt arbete" på ett effektivt sätt. Man
kan göra hundprov i praktisk jakt,
sen kan man även egenskapsmässigt
meritera hundarna. Då kan man
också se om hunden "håller" och
har de egenskaper som krävs. För
att meritera hundarna egenskapsmässigt finns det något som kallas
för B-prov, eller kallviltsprov. Detta
gäller retriever och spaniels. Det är
inte en tävling i sig, utan det går ut
på att man egenskapsmässigt testar
hunden. Värt att tillägga är att en
hund som blir etta på ett kallviltsprov kanske inte alls håller för en
praktisk jakt. Ett kallviltsprov är ju
trots allt en "fejkad" jaktsituation.
Precis som människor har hundar
individuella personlighetsdrag.
Olika hundraser passar för olika
sorts typer av jakt.
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Paw of Sweden.
– Jag säljer allt från kläder,
stövlar, väskor/vapenfodral och
hundartiklar Jag har det mesta för
hundägaren och jägaren. Alla mina
produkter genomgår noggranna
tester. Till min hjälp har jag kunniga personer inom alla gebit. För
mig är det otroligt viktigt att alla
mina produkter fyller sin funktion.
Jag strävar efter att överträffa
kundens förväntningar. Ett av mina
mål är att erbjuda kvalitetsmässiga
saker med bra funktion och till ett
rimligt pris. Vilket jag tycker jag
har lyckats bra med. Jag designar även större delen av PAW of
Sweden´s sortiment och tillverkningen sker lokalt i Hälsingland.
För mer information, vänligen
besök: www.pawofsweden.com
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Vi anskaffar
råvara till
sju lokala
sågverk i
södra Sverige
Välkommen att höra av dig för mer
information om aktuella sortiment
och apteringsbestämmelser.
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