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Nyheter

Torsdag 20 januari 2022 MT

STORA EK. Personer med funktionsvariation träffades och träffade

Jakt på djur och gemenskap
Gemenskap och jakt i ett.
Under helgen anordnades evenemanget Jakten
för alla vid Stora Ek utanför Mariestad.
– Det var roligt att
kunna göra något tillsammans trots restriktionerna, säger Amanda
Dauksz från Uddevalla.

Kan bli förening
En av skillnaderna mot vanlig jakt är att skyttarna tillåts
använda fyrhjulingar för att
ta sig till passen. De får också
skjuta från hjälpfordonen.
– Jag tycker att alla gjort
bra ifrån sig. Förutom bytena vi fällde gjordes många
viltobservationer, säger
Jonas Johansson som fick
mycket beröm för sitt arrangemang.

w

Hur kändes det att vara
på hemmaplan?

Pontus Axgart från Skurup bröt nacken
för 15 år sedan och berättar att Jakten för
alla får honom att känna samhörighet.

högersida efter att ha brutit
nacken vid en dykolycka för
15 år sedan.
– Jag har alltid gillat att
jaga och i den här gruppen
känner jag en samhörighet.
Alla har någon funktionsvariation.
Amanda Dauksz fyller i.
– Här är det ingen som dö-

mer någon annan. Alla kan
vara sig själva.
Flera av deltagarna bodde
på Rattugglan där de umgicks under lördagskvällen.
– Vi åt god mat, pratade
och umgicks så gott vi kunde
med tanke på restriktionerna. Innan pandemin gjorde
vi aktiviteter på kvällarna,

Johan Eklöf
johan.eklof@
mariestadstidningen.se
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Totalt resulterade jakten i
nio rådjur och två dovhjortskalvar. Pontus Axgart från
Skurup i Skåne sköt en av
kalvarna.
– Det var roligt att få bidra
även om man alltid vill ha
mer, säger han.
Pontus Axgart har svårigheter att röra kroppens

w

vildsvin i åker- och skogsmark.
– Min MS gör att jag rör
mig begränsat, när jag får
skov är jag rullstolsbunden. Men dessa dagar har
jag känt mig ganska pigg,
säger Amanda Dauksz som
den här gången inte lyckades fälla något vilt.

Jonas Johansson berättar att Jakten för alla snart kan bli en förening. ”Då kan
jag ansöka om bidrag”, säger han.

– Jätteroligt. Synd bara att
vädret var hemskt. Det blåste alldeles för mycket.
Träffen i Stora Ek var årets
första sammankomst. För
att underlätta finansieringen
kan Jakten för alla bli ett föreningsprojekt i framtiden.
– Om jag startar ett bolag
så kan jag börja ansöka om
bidrag. Det skulle vara till
stor hjälp för verksamheten,
säger Jonas Johansson.

w

Arrangemanget Jakten för
alla har funnits i sex år och
vänder sig till personer med
funktionsvariation. Jonas
Johansson från Tidavad,
som själv är lårbensamputerad, är mannen bakom
projektet och han anordnar
sammankomster runt om
i Sverige. Denna gång var
hade turen kommit till Stora
Ek.
– Det var första gången
jag åkte till Mariestad för
att jaga. Det är alltid spännande att komma till ett
nytt ställe och jag gillade
terrängen vi jagade i, säger
Amanda Dauksz som har
nervsjukdomen multipel
skleros (MS).
Hon var en av 14 skyttar
som gav sig ut för att jaga
dovhjort, rådjur, räv och

men de fick vi skippa nu, säger Amanda Dauksz.

w

w

w
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Utanför Stora Ek jagades det både på åker och i skog. Amanda Dauksz fick inte med sig något byte denna gång, men berättade att gemenskapen var det viktigaste.
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