Felte 23-takker på 314 kilo i Rabblia

I går felte Vegar Lillebakken en 12-takker. I dag ble det full uttelling med 23-takkeren i Skarvdalen/Rabblia. Oksen ble
hengt på vekta i ettermiddag, og vekta stoppet på 314 kilo. Foto: A. Nyaas

På dagen for fire år siden felte Vegar Lillebakken en 15-takkers elgokse i
Mastukåsa. I går la han en 12-takker i bakken. I dag måtte en 23-takkers
praktokse bøte med livet i møtet med sjefen på Nygårds Jaktlag. Det skjedde i
høyfjellet på skillet mellom Skarvdalen og Rabblia. - Noe større kommer jeg
aldri til å oppleve som elgjeger! forsikret 41-åringen, som sammen med
jaktkompisene feiret fallet med marsipankake fra Røros. På fallstedet. Det
sørget jaktkompis Jørstein Nygård for!
Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no

Det fortelles at den største oksen som noen gang har stupt i bakken i Dalsbygda, veide
349 kilo og ble felt av Olav Nordvang (Laffen) i Litjåsen i 1949. På midten av 1970-tallet
felte Karstein Johaug en 22-takker (vekt ikke oppgitt). I 1981 skrev Arne Solfinn
Ytterhaug navnet sitt inn i bygdas elgjakthistorie ved å felle en rugg på 338 kilo i
Vangrøftdalen. I 2003 var turen kommet til Atle Lillebakken (bror til Vegar). 10-takkeren
felt i Nordervollia veide 328 kilo. I oktober 2007 smilte Fru Fortuna til Jørn Gisle Dalbakk

som la en 21-takker på 297 kilo i bakken i Stenola. 23-takkeren som ble felt i dag, veide
314 kilo.
- Du må komme til Skarvdalen, snarest! SMS´n som undertegnede mottak fra verten på
Storstuvollen litt før klokka 12 i dag, var udiskutabel. Tor Idar Galåen, som sjøl jakter elg
på Nygårds Jaktlag - og som i tillegg sørger for husrom og varme for mesteparten av
karene på elgjaktlaget, var som de øvrige på laget, storfornøyd etter fallet. For det har
vært mye snakk om denne ruggen av en elgokse i løpet av sommeren og høsten. Den
har holdt til i Vangrøftdalen, og flere har sett den. I dag endte den sine dager. For på
Rabban satt Vegar Lillebakken og ventet.

Stemningen var upåklagelig på fallstedet i dag. Karene på Nygårds Jaktlag smilte bredt etter den vellykkede jakta.
Foran fra venstre: Per Galåen, Vegar Lillebakken, Halvor Rønningen, Martin Berg Tuveng, Knut Ole Brynhildsvoll, Erik
Johaug, Atle Lillebakken, Per Gunnar Bakken og Steinar Ytterhaug. Bak fra venstre: Petter Nygård, Tor Idar Galåen,
Per Martin Rønningen, Jan Morten Akeren, Arild Johaug, Ulf Tuveng, Erling Rønningen og Per Jostein Nygård. Foto: A.
Nyaas

Gråhunden Timba passet godt på byttet. Foto: A. Nyaas

Jakta og opplegget diskuteres. Bak skimtes Storvollia. I horisont ruver Forollhogna. Foto: A. Nyaas

En rugg har endt sine dager. Sånn er elgjakta. Foto: A. Nyaas

Etter fallet måtte Jørstein Nygård til Os for å fylle drivstoff. Deretter reiste han sporenstreks til Røros for å kjøpe
marsipankake. Deretter bar det tilbake til Skarvdalen hvor han tok kaka under arma for å overraske jaktkompisene på
fallstedet. Skjeer og 23 lys hadde han på innerlomma, men papptallerkene, de lå igjen i bilen. Men hva gjør vel det, på
en dag som denne? Foto: A. Nyaas
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