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med SM-vinnaren
Tre gånger har SE J(J)CH Fågeljägarens Common
Tern “Tärna” vunnit SM för springer spaniel tillsammans med matte Petra Johansson. 2010,
2012 och 2015. En prestation som ingen
annan hittills lyckats med. Men när Min
Jakthund skulle följa med Tärna ut på
jakt var hon skadad och vi fick hålla
tillgodo med två av hennes avkommor; Keso och Diva.
TEXT & FOTO: MARI NÄLSÉN

   SPANIELJAKT    Det är väldigt kallt ute när vi anländer till Sörmland och trakterna runt Nyköping.
Det ligger några centimeter snö på marken. Vi
befinner oss på Bro gård i Nyköping hos Petra
och Tomas Johansson som bor i ett av husen på
gården. Här har de fantastiska jaktmarker precis
inne vid knuten.
– Vi har det riktigt bra som får sätta ut fågel och jaga
här på gården, berättar Tomas. Vi har ett nära samarbete
med ägarna, Anders och Gunilla Ek. Det är vi som sköter all
utfodring och vi samarbetar med dem om iordningställande av
biotoper för fågeln med mera.
Det var meningen att vi skulle jaga med Tärna men det blev inte
så. Tidigare i höst sprang hon på en pinne och fick ett fult sår i bogen. Det läkte bra men nu har hon svullnat upp igen och veterinärbesök väntar. Det får bli jakt med hennes avkommor Diva (SEJ(J)
CH Jägarfamiljens Priceless) och Keso (Jägarfamiljens Reckless)
istället. Och det är sannerligen inte fy skam, Diva är champion och
Keso har både CERT och CK i segrarklass på spanielprov. Vi tar
även med oss unga Elektra som också är en Tärnadotter och Lexie,
(Featherfinders Countess) en inköpt tik på drygt två år.

Här brukar fasanerna trivas
Vi sneddar över gräsmattan och tar oss ned mot gårdens ekonomibyggnader, en bit bakom dem finns ett område med meterhög vass.
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Featherfinders Countess, kallas Lexie,
är en hårt jagande tik på tre år.

Här brukar
fasanerna trivas. Längst in mot
granhäcken går Tomas med Diva, i mitten Anette Axelsson, ägare
till Keso och längst ut Petra med Lexie och Elektra i koppel. Vassen
går hundförarna till axlarna och det är bara huvudena som sticker
upp ovanför. Det enda som vittnar om att tre spaniels metodiskt
söker av marken är rasslet från vassen och vajande strån.
Ju längre in på säsongen man kommer desto mer springer fasanerna framför hunden, därför är det viktigt att som fasanjägare ha
hundar med rejält med tryck som stöter upp fågeln på vingarna.
Det är inga problem i det här sällskapet, alla hundarna är hårt
jagande och efter bara några sekunder i vassen lyfter den första
fasantuppen. Vare sig Petra eller Tomas når den med hagelbössorna
utan den får flyga vidare. Vi fortsätter framåt och ytterligare en tupp
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Med pipan i mun, en spanielhundförare får inte vara bekväm och
rädd för hård terräng. Ju tätare, desto bättre
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“Längs sjön är det gott
om vass, buskar och ris,
en biotop som torde passa
fågeln”
lyfter framför oss utan att någon kommer till skott. Det är mest
slumpen som avgör. Hundarna sköter sig mer än väl.
Marken håller en god fasanstam. Petra och Tomas håller en del
kurser här, jagar själva och tar emot hundar för träning. Dessutom
händer det att det anordnas ett och annat spanielprov. Bland annat
anordnades Spaniel-SM på Bro gård hösten 2004 och 2013.
Vi rör oss vidare ned mot sjön. Tomas och Petra delar upp
marken mellan sig. Tomas går precis i strandkanten med Diva
medan Petra håller sig lite högre upp i terrängen. Att jaga med så
kallat parsläpp krävs för att hunden ska kunna ta högre prisvalörer
på jaktprov och bli jaktchampion. Dessutom blir det ju självklart
mer effektivt, man täcker ett dubbelt så brett område och sätter ett
högre tryck i marken för att få viltet att trycka bättre. Längs sjön är
det gott om vass, buskar och ris, en biotop som torde passa fågeln.
Lexie söker på bra, hon har ett effektivt sök och är en mycket
stilfull jakthund. Hon går riktigt, riktigt hårt. Jag studerar henne så
noga att jag inte ser Diva stöta upp en tupp utan upptäcker den först
när den är i luften. Tomas är snabb med hagelbössan och tuppen
slår ihop vingarna och störtar till marken. Diva som satt sig ned i
stöten och respekterat fågeln sänds på apport ute i vassen. Hon har
inga problem att finna fasantuppen och apportera den tillbaka till
husse.
Sin första spaniel
Tomas och Petra köpte sin första jaktspaniel i början på 2000-talet.
Jolly, en tik på tre år som blev deras läromästare. Några år senare
kom ytterligare en spaniel in i huset. Beda var en duktig jakthund
och hade även meriter från jaktprov men det var först 2008 när
Tärna flyttade in som de verkligen fick en kanonhund.
– Vi såg redan från början att hon hade något speciellt, berättar
Petra.
De fick rätt. På en säsong när hon var två och ett halvt startade
hon sex gånger på jaktprov och blev jaktchampion och SM-vinnare.
Två år senare, 2012, slog hon till igen och vann SM för andra
gången. Men det var inte nog, under senhösten 2015 var det dags
igen och sjuåriga Tärna stod som segrare återigen.
En hund som Tärna måste självklart gå i avel och 2011 föddes
den första kullen av prefixet Jägarfamiljens, ur den kommer både
Diva och Keso, som ärvt jaktförmågan av sin mor. Under åren har
hon haft ytterligare en kull, den som Elektra kommer ur. Dessutom
planeras en kull efter Tärna under vår och sommar 2016.
Vi jagar vidare i en liten såte precis vid sjön men fasanerna lyser
med sin frånvaro. Istället vänder vi sjön ryggen och börjar jaga upp
mot en höjd . Och här finns det fasan. Såväl Keso som Diva och
Lexie har flera fina stöter utan att det fälls något.
Väl uppe på högsta punkten står vi inför ett vägval. Att vända ned
mot sjön igen eller att gå vidare mot klipporna som reser sig framför
oss. Vi väljer det senare. Det har blivit lite mildare ute och temperaturen ligger inte längre på tvåsiffriga minusgrader även om det biter
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Apport, Diva, SEJ(J)CH Jägarefamiljens Priceless.
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Petra och valpen Jägarfamiljens Elektra som dagen till ära får följa med ut och
praktisera

Trefaldig SM-vinnare: SEJ(J)CH Fågeljägarens Common Tern, Tärna.

rejält i kinderna. En blek januarisol har också lyckats hitta en lucka i
den annars jämngrå himlen.
Precis där berget reser sig växer låga granar och när Diva och
Lexie kommer fram dit så lyfter flera fasaner. En kanonad av skott
hörs och det dunsar ned flera fåglar.
– Nu måste vi ta Keso till hjälp, säger Petra. Han är en mycket
mer van eftersökshund än vad våra är.
Det är han och det beror på att han delar hushåll med retrievers
också och får hänga med på träningar och jakt som ren apportör då
och då.
När fåglarna hämtats in, inte bara av Keso, utan även av unga

Elektra går vi vidare längs klippväggen och här finns gott om fågel.
Ytterligare en fågel fälls, ännu en tupp, för Tomas säkra bössa.
Vi vänder hemåt, följer en bred remiss där nysnön visar var fasanerna har sina stråk. Det är spår överallt. Vi hoppas på kontakt med
hare men det går om intet.
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Avslutning
Januaridagen är kort och vi avslutar våra timmar i skogen på fältet
framför huvudbyggnaden på Bro gård. Keso och Lexie får avsluta
med ett parsläpp. De forcerar de täta snåren och stöter upp en
höna som fälls av Petra. Nu kommer vi in i en mycket tät häck där
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Petra Johansson.

hundarna verkligen får slita för att få med sig all mark. Keso har inte
en meter kvar av häcken när han stöter upp dagens sista fasantupp.
Tomas är på med svingen och tuppen slår ihop vingarna och dunsar
ned på gräsmattan, där Lexie hämtar upp den.
En fin men kall jaktdag är till ända, sex fasaner ligger på paraden.
– En alldeles perfekt jaktdag, summerar Petra när hon hämtar ut
Tärna för fotografering.
Lite sur är Tärna säkert över att ha blivit kvarlämnad hemma
men lika fort blir hon exalterad över att få apportera en fasan eller
två på gräsmattan. Några fördelar ska väl en trefaldig SM-vinnare
ha. Eller hur?

Magnus tar emot apporten av Diva som stötte dagens första fällda fasan.

»

Petra och Tomas Johansson

Ålder: Petra 45 år och Tomas 48 år.
Familj: Döttrarna Anna 19 och Sofia 16.
Bor: Bro Gård, Nyköping
Yrke: Petra Kvalitets- och miljöchef, Tomas, VVS-montör.
Hundar
SEJ(J)CH Fågeljägarens Common Tern, Tärna, Trefaldig SM-vinnare
SEJ(J)CH Jägarefamiljens Priceless, Diva, belönad med Diploma of merit på
SM 2014, samt blev utsedd till bästa svenskfödda springer av domarna.
Featherfinders Countess, “Lexie” född 2013
Jägarfamiljens Elektra, Elektra född 2015
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