VÅGAR DU
OCKSÅ SYNAS
I SKOGEN?

HELIXTEST

monteria
LIVEtest
i Portugal

Gör som Caroline Hagström jägare från Norsholm. Med
Team Pro Waterproof Rosa radio syns du i skogen. Dessutom
stöder du insamlingen ”Jägare i jakten mot cancer”
Beställ din radio hos närmsta återförsäljare.

Zodiac Team Pro Waterproof Finns i paket med Peltor Sportac Rosa
Vattentät IP67, 2200mAh Litium batteri, whispering mode,
”open speaker” Enkel svensk meny. Finns i 31 och 155 MHz
samt i rosa och orange. Läs mer på www.zodiac.se

Tre tester på en gång under en magisk hjortjakt
i Portugal. Merkel RX Helix Alpinist, Kahles Helia
2,4-12x50 och RWS Silver Selection 11,7 g UNI
Professional fick bekänna färg.
TEXT OCH FOTO JØRUND LIEN
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ag får tillstå att det
funnits mindre
behagliga jaktdagar
än denna – tänk att få
sitta under en korkek
i strålande sol och
femton plusgrader,
första veckan i december…
Och inte blir jaktdagen sämre när drevet närmar sig och jag
hör skott avlossas både här och där i terrängen
framför mig!
Jakten är en klassisk Monteria i Portugal i regi
av Mancha Maior, med det allra senaste inom
jaktutrustning: Merkel RC Helix Alpinist med
RWS Silver Selection 11,7 g UNI Professional i
kammare och magasin, och på bössan sitter nya
Kahles Helia 2,4-12x56.

HELIX ALPINIST

Men nu är Monterian igång, något som
är svårt att undgå att
höra med 250 hundar springande lösa i
drevet. Bukterna går
både här och där. Jag
har blivit posterad i
en backe där jag sitter
under en enslig korkek, i dalen framför
mig är det ganska lite
vegetation innan skogstätningen tar vid 150 meter från mig. Översikten är därför mycket god
– så bra faktiskt, att viltet helt sonika drar sig för
att komma ut på den öppna ytan under de första
timmarna av jakten. Däremot ser jag hela tiden
hjortar i skogen på toppen av åskammen drygt
tvåhundra meter bort, men det är bara att njuta
av skådespelet utan att skjuta – bakgrunden utgörs av blå himmel utan kulfång.
Likväl är det en sann fröjd att sitta helt stilla
och hela tiden finna nya hjortar i handkikaren:
stora och små, tjurar, hindar, kalvar – små flockar, större flockar och solitärer. En välkommen
kontrast till en höst som präglats av glesnande
bestånd på älg, hjort och rådjur i jaktmarkerna
hemmavid.

Merkel RX Helix Alpinist
Straightpull-mekanism med uppspännare
Syntetstock med justerbar kolvkam
Flutad pipa med öppna riktmedel
Piplängd 56 cm
Vikt 3,0 kg
Längd 107 cm
www.classicvapen.se
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BAKGRUNDEN TILL JAKTEN är helt enkelt
att ett urval av jakt- och vapenskribenter ska
introduceras till dessa nyheter från Merkel,
Kahles och RWS, och inte minst få en chans att
prova produkterna i praktiken både på skjutbanan och under jakt.
Första dagen står tester på skjutbana med professionell skytteinstruktör på schemat: inskjutning av gevär, sikte, patroner och skyttar, sedan
VID GENOMGÅNGEN på morgonen gavs det
skytte mot diverse mål för att få både jägare
klara besked: alla jägare kan fälla en kronhjort
och rakrepeter med på noterna inför Monterian
och två hindar – inte mer. Däremot var alla
med inriktning på snabbfotat vilt. Det mesta av
vildsvin lovliga bortsett från sugga med kultingar.
skjutningen är därför snabbt
Och ändå viktigare: Inga skott utan
skytte med målväxling, och
KAHLES HELIA
säkert
kulfång, och det var helt och abde flesta sköt upp mot 100
Kahles Helia 2,4-12x56
solut förbjudet att lämna sitt pass innskott med Merkel Helix RX
Vikt 689 gram
Längd 361 mm
an man blev hämtad av den som satt ut
Alpinist under dagens lopp.
Belyst riktmedel
en! Enkla och förnuftiga jaktregler.
Helt utan problem – möjliÖgonavstånd 95 mm
Synfält 100 m/2,4x: 16,5 m
gen med undantag av en och
Med öppen terräng och god sikt
Synfält 100 m/12x: 3,3 m
annan öm axel efter allt skjustår
Kahles 2,4-12 på sex gångers
www.kahles.se
tande…
förstoring, min tanke var att det mest
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sannolikt skulle bli fråga om skott på vilt som
kommer ut ur skogen med ett skjutavstånd på
över 100 meter. Tiden gick, och jag hade säkert
sett över 100 hjortar utan att en endaste vågat
sig ned från åsryggen och ut ur skogen. Men
plötsligt blev det en febril aktivitet uppe på åsen
inte långt från mitt pass, och rätt vad det var
kom en hind och kronhjort springande i full fart
mer eller mindre rätt mot mig.

UTAN ATT JUSTERA NED förstoringen följer

jag dem i kikarsiktet, och när de kommer fram
ur buskaget i det sanka partiet i dalgången
framför mig uppstår ett litet avstånd mellan
kronhjorten och hinden som var först ut – därmed kan jag tryggt sätta kulan mellan bogen
och halsen. Hinden rasar fem, sex meter framåt
av bara farten innan den faller. Jag har laddat
om redan i rekylen och rödpricken i siktet finner nu istället tjuren.
Nu är kronhjorten inte särskilt stor, så av-

UNI Professional på i princip samma ställe som
hinden: på insidan av bogen snett bakåt. Flyktsträckningen blir lite längre, men inte mer än att
jag ser den gå i backen efter ungefär 20 meter.
Det var heller inget tvivel om skottreaktionen,
även om tjuren helt klart ökade farten de första
metrarna efter skottet.

EFTERÅT VISAR avståndsmätaren i 10x42 EL

tryckarfingret får vila. Lika bra det, för direkt
efter blir jag varse en rörelse i ytterkanten av
synfältet: hind, kalv och kronhjort kommer i
full fart i samma spår som de första. Det är bara
att vänta på precis samma sätt som innan – kronen springer bakom hinden och kalven rakt mot
mig, och skjuta är inte att tänka på. Men i det
att de kommer upp på rad ur buskaget sackar
hjorten efter hinden och kalven varpå Helixen
smäller på nytt.
Kronhjorten får den 11,7 gram tunga RWS

Range att det var cirka 40 meter till skottplatsen, helt okej även om siktet var inställt på sex
gångers förstoring. Men självfallet är det stora
synfältet i kraft av 2,4 gångers förstoringsgrad
annars en klar fördel när man postar i tät skog.
Effekten från nya 11,7 g RWS UNI Professional i 30-06 var helt oklanderlig, med stor
genomträngningsförmåga: Hinden hade ingångshålet i framkanten av bogen och utgångshålet mitt i på baksidan. Kronen var för stor,
den stoppade helt sonika kulan. Det exakta
resultatet av skotten fick jag inte se då djuren

presenterades hela på viltparaden och sedan togs
om hand av personal från ett slakteri.
Men för mig som inte fick passa djuren själv
var allt till belåtenhet, skotteffekten var med
andra ord god. Jag hörde inte heller någon annan
jägare som klagade – vare sig över skotteffekt,
sikte eller vapen. Inte heller över viltmängden…
Direkt efter att hjorten fällts kom det så klart
fler hjortar ut på det öppna partiet, fem minuter
efterpå en mindre hjort, hind och självfallet
också en hjort som sannolikt var större än den
nyss nedlagda. Jag tog naturligtvis tillfället i akt
att fotografera de ståtliga djuren, det fanns inte i
min tankevärld att ödelägga fotoseansen genom
att fälla hinden. Efter detta såg jag bara kronhjortar resten av jaktdagen.
Men nästa dag, när det bara var vildsvinen
som var lovliga, formligen kryllade det av hjorthindar som ömsom sprang och skuttade, ömsom
stod och bara glodde på mig.
Jakt är jakt!
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RWS SILVER

30-06 RWS Silver Selection
11,7 g UNI Professional
Utgångshastighet 850 m/s
Bc 0,367
RWS UNI Professional
Dubbla blykärnor: den främsta ska expandera/
fragmentera, den bakre hålla samman och ge god
genomträngning.
Ny kulform med högre bc och bättre precision än
UNI Classic.
RWS Silver Selection UNI Professional levereras
än så länge i 308 Winchester, 30-06 och 300 Winchester Magnum.
www.rws-munition.de

