
Torpets jaktlag
Vi på Lafayette ville närmare ta reda på hur vår senaste modell 
av jaktradio, Micro 5, fungerar i praktiken. Vi hälsade således 
på hemma hos Ronny, som bor i Skåne.  

”Torpets jaktlag” ligger på Hallandsåsen och har cirka 2600 
hektar jaktmark. Jaktlaget startades i början av sjuttiotalet och 
består idag av ett femtiotal jägare. Man har många gästjägare 
och framför allt vill man se fler kvinnliga jägare och ungdomar. 
Huvudsakliga mottot är, att ”jakt skall vara roligt, med många 
gäster och en allmän öppenhet i laget”.

Beträffande jaktradio hade Ronnys pappa redan i början av sex-
tiotalet införskaffat två stycken Pac Mates, 27MHz radio från 
USA. Därefter blev det Lafayette DC-3B, på samma frekvens. 
För att få bästa tänkbara räckvidd, utrustades den med hela 
fjorton batterier och effekten blev minst sagt ”glödande”. Ett 
problem, som dock förekom ofta, var överhörning från Italien, 
störningar som kunde vara mycket besvärande.

1996 var det dags för Lafayette DC-31 Micro, en 31MHz 
radio, den minsta och tekniskt mest utvecklade radio som 
fanns på den tiden. Tyvärr var den inte vattentålig, så en plast-
påse med gummiband fick bli, till denna lilla fina radio, en 
nödlösning vid regnigt väder.

Snart höjde man nivån på jaktradion väsentligt. 2002 bytte 
många jägare till Lafayette DC-31 M3, en vattentålig dito, där 
kommunikationen till och med kunde fortsätta i duschen. Clas 
påpekade här att det upplevts ytterst positivt av jaktlaget att ha 
fått vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av både 
Micro 4 och Lafayettes senaste produkt Micro 5. Dessutom 
bra att laget fick utvärdera och framföra synpunkter på 
sortimentet av tillbehör.

2009 bestämde man sig för att köpa in 50st DC-155 M5. 
Omdömet från jaktlaget efter två säsonger sker också här i 
positiva tongångar: ”Har fungerat klockrent, det har varit guld 
värt med en vattentät radio”, ”Oerhört strömsnål, klarar flera 
jaktdagar, även i eftersök”, ”Den fungerar säkert, det skall 
mycket till för att hamna fel när radion väl är inställd”, ”Ett oer-
hört viktigt hjälpmedel, den har fungerat till hundra procent. 
I dag skulle vi inte klara oss utan våra Lafayette jaktradio”, 
”Ytterst tåliga tillbehör med kevlarförstärkta kablar, mycket bra 
med droppskydd och IP-klassning”.

Stortjuren
Hösten 2010, på torsdagen i första älgjaktsveckan, hade man 
endast sett men ännu inte skjutit någon älg. På morgonen sköt 
Markus ett hondjur. 

Eftersom det var färre jaktfolk i slutet av veckan, tog man en 
liten såt med ett litet drev och bestämde sig för en tjur, sex 
taggar eller större. Bo berättade på radion att han stod i ett bra 
pass, som i en liten backe. Ronny rapporterade tillbaka, att han 
sett stora älgspår och att dessa löpte i riktning mot Bo.

Plötsligt fick Bo syn på några rådjur, tog fram sin nyinköpta 
skjutpinne för att via kikarsiktet kunna titta närmare på dem. Då 
såg han, genom siktet, en älg komma rakt emot honom. Älgen 
fick vittring på Bo och tvärvände.  Bo visslade då till för att 
fånga älgens uppmärksamhet, varpå den stannade och vände 
sig återigen rakt mot Bo. Med sin välriktade skjutpinne var han 
nu säker på sitt skott och sköt, från omkring fyrtio meters håll, 
mitt i stickhålet på älgen.  ”Älgen stöp som en sill rakt ner i 
backen”.

I stort sett hade ännu inte ekot från skottet tystnat, förrän 
alla över radion hörde: ”Vuxen älg fälld”. Vad Bo hade fällt, 
var en av de största älgarna i lagets jakthistoria, sex år 
gammal och med en slaktvikt på tvåhundrasextiotvå kilo. 
Kan jaktlyckan bli större? 
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