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Tidningsredaktionen
Så var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras
innehållet på klubbens avelstrategi med tillhörande historik om Hälleforshunden.  Vi kan
även presentera hunden Hälge. Vi vill gärna få in mer material till tidningen, detta är vår
ständiga önskan. Efter höstens jakt och efter avklarade jaktprov så borde det finnas lite
underlag för en och annan berättelse. Fatta pennan och skriv, skicka resultatet till Jan-Erik
eller mig. /Märit
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Märit Truuts (formgivning)
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
Tel: 0481-12112
email: marit.truuts@halleforshunden.org

http://www.halleforshunden.org

Register- Jan-Erik Bjermkvist
hållare Lögdö 4171
Sekreterare 860 33 Bergeforsen
(avelsråd) Tel: 060-80420
epost: janerik.bjermkvist@sundsvall.nu

Ledamot: Kent Lindgren
Rödögården 1647
835 92 Krokom
Tel: 063-34380

epost: kl-transport.ostersund@telia.com

Suppleant Jörgen Markusson
Nybyvägen 4
830 30 Lit
Tel: 0642-510 77

epost: wickholm@user.bip.net

Suppleant Märit Truuts
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
0481-12112

epost: marit.truuts@halleforshunden.org



3

LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Fotboll! Jag måste medge att mitt in-
tresse för fotboll är rätt så starkt. Allt-
sedan jag själv som ung spelade en
del så har intresset och fascinationen
för fotboll funnits där.

Inför en ny säsong eller en ny match kom-
mer frågorna och funderingarna. Vilket skall
resultatet bli? Är förberedelserna de rätta och
kommer de att vara tillräckliga? Är spelar-
materialet bra nog och hur nyttjas det? Är
det rätt spelare som kommer till användning
då det är dags för match? Är taktiken den
rätta och vilken är den långsiktiga strate-
gin? Frågorna är många och med tiden bru-
kar de sanna svaren visa sig.

Fotboll är ett lagspel där individuellt duk-
tiga och vältränade spelare utgör den ena
halvan av laget. Den andra halvan består av
en kunnig och väl fungerande organisation
runt spelarna. Tillsammans utgör båda halvo-
rna grundläggande och nödvändiga kom-
ponenter i ett framgångsrikt lag.

På samma sätt utgör hundar och jägare den
ena halvan av vårt gemensamma lagbygge.
En halva som är absolut nödvändig men
ensam inte är tillräcklig. Den andra delen av
lagbygget består av hälleforshundklubben
med de i den ingående verksamheterna och
precis på samma sätt som vid bygget av ett
duktigt fotbollslag är det nödvändigt att
båda dessa lagdelar är väl fungerande för att
vi tillsammans skall vara lyckosamma i byg-
gandet av dugliga hälleforshundar.

Den kanske mest centrala komponenten i
ett sådant verk är en långsiktig, väl genom-
tänkt och av alla accepterad avelsstrategi
(ett första utkast till en sådan strategi pre-
senteras på annan plats i tidningen). I en
avelsstrategi identifieras viktiga problem
och formas framtida mål. Rätt utformad kom-
mer den därför att bli till stor nytta i vårt
fortsatta avelsarbete.

De uppsatta målen påverkar urvalet av de
hundar som skall gå till avel och hur de då,
för hela rasens skull, skall bli nyttjade på
bästa möjliga sätt. Viktigt blir då att olika
förmågor prövas och bedöms hos så många
hundar som möjligt. Att så sker är av sär-
skild betydelse i en ras som är så numerärt
liten som hälleforshunden. Vi har inte ”råd”
att använda oss av olämpliga hundar samti-
digt som vi måste ha tillgång till alla dug-
liga.

Hälleforshundens framtid -ett lagspel
precis som fotboll
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Kraven kan av den orsaken bli extra stora på
jägare som arbetar och jagar med hällefors-
hundar. Dessutom blir förmedlingen av det
fåtal valpar som årligen föds mycket viktig.
Likheterna med fotbollen är som synes
många och ”tänket” är i det närmaste iden-
tiskt. Det gäller att hitta det bästa materialet
och sedan arbeta vidare med det.

Dessa rader skriver jag i slutet av november.
I norra Sverige börjar vi redan närma oss slu-
tet av andra halvleken medan det ännu bara
är i början av den andra halvleken i södra
Sverige så ännu återstår det många trevliga

jaktdagar innan jaktutrustningen skall stäl-
las undan. Jag vill dock  redan nu påminna
om att den viktigaste delen av jakt-
utrustningen inte vid något tillfälle skall stäl-
las undan. Din hund skall vara igång året
runt. Det är bara intensiteten som skall va-
riera.

MED FÖRHOPPNINGEN ATT NI SKALL HA
EN FORTSATT TREVIG JAKT SÅ ÖNSKAR
JAG ALLA EN GOD JUL OCH GOTT NYTT
ÅR.

Leif

Håll igång hunden året om!
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Lasse Ölander en skogskamrat till Rådberg

Jag träffade Lasse när jag som virke-
sinköpare på Holmens Skog AB kom
ut och hälsade på i skogsaffärer. Vi
var ute och tittade på gallringsskog
som Lasse hade bestämt kunde stå på
tur för åtgärd.

Efter skogspromenad var det dags för fika.
Jag fick då se en mycket fin tavla förestäl-
lande Pajo som skällde ståndskall på en fin
älgtjur. Min nyfikenhet var väckt och Lasse
berättade att han hade fått tavlan efter hans
morbror jägmästare Edvard Rådberg som var
förvaltare på Hällefors Bruk AB, och ägare
till gammel Pajo, Hälleforshundarnas stam-
hund.

Jag tyckte att det här var intressant, så jag
frågade Lasse om jag kunde få fotografera
tavlan och göra ett litet reportage om hans
upplevelser med Edvard och hans hundar
under tiden 1953-1960. Det gick bra, vi bo-
kade en tid den 29 september 2003 klockan
10.00.

Moster Ingeborg var änka, träffade Edvard
genom vänner på ön Stannkobben utanför
Dalarö i Stockholms skärgård. Han minns
att Edvard spelade kort med barnen för att se
hur det var ställt med deras intelligens, det
provet klarade barnen galant. Barnen visste
givetvis inte vad som var på gång, utan fick
reda på testet vid senare tillfälle. Edvard gifte
sig med Ingeborg 1951, då var Lasse 9 år
gammal.

Lasse kom mer och mer in i familjen. Han
tillbringade alla sina skollov i Silvergruvan
och behandlades som en son i huset av Ing-
eborg och Edvard. Under åren 1953-1960
var Lars med och jakttränade hundarna Pan
1 och Karr 2 m.fl. Han var också med och

hämtade Pan 2 som valp. Hundhållningen
på den tiden var sådan att hundarna aldrig
fick vara inomhus utan var i hundgård eller
löplina på gården. Det hände att Lasse som
var mycket förtjust i hundarna sov i hund-
huset ibland. Edvards hundar drog och slet i
kopplet  så att Lars fick lära sig att kopplet
skulle träs om handleden och viras ett varv
runt handen och att aldrig släppa vad som
än hände. Lasse har inget minne av att hun-
darna var aggressiva eller opålitliga på nå-
got sätt utan tvärtom kontaktsökande och
vänliga. Det var nog också så att dressyr av
hundar inte förekom i någon större omfatt-
ning, utan hundarna skulle fungera utifrån
deras naturliga förutsättningar.

Lasse med Rådbergs älghorn
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Hundjaktträningen gick till så att hunden
släpptes och fick söka självständigt sedan
var det bara att vänta. När hunden började
skälla smög Lasse och Edvard fram och tit-
tade på ståndet. Det var inte ovanligt att
hunden kom och hälsade på och tittade på
dom, undrande om det inte var dags att fälla
älgen, innan ståndskallet återupptogs.

Jakten var givetvis ett stort intresse för Ed-
vard Rådberg, men hans största intresse var
enligt Lasse ornitologi. Ett intresse som han
delade med den kända ornitologen Erik
Rosenberg. Det var ringmärkning av rovfåg-
lar som han utövade mest. Lasse var med
och fick lära sig konsten. Det gick till så att
en man klättrade upp i trädet till boet och
plockade ut ungarna som firades ner i en
ryggsäck, märktes och firades upp igen.
Lasse visade mej ett gammalt album med
träram som innehöll bilder på Edvard och
Lasse samt en klättrare under fågel-
märkningen.

Det märks tydligt att Lars har påverkats av
sin tid med Edvard Rådberg som var en stor
personlighet med stor kunskap och ett stort
intresse för naturen och allt kring den. Lasse
lärde sig tidigt att klättra och har fört
rovfågelmärkningen vidare. Även intresset
för jakt och hundar har Lasse ärvt efter Ed-
vard, för att nämna ett par saker.

Det första Fotografiet visar Lasse Ölander
med ett fint älghorn som han ärvde efter
Edvard Rådberg. Älgen fälldes 1940 troli-
gen för Pajo. Det andra fotografiet visar Pajo
som skäller ståndskall på tjur och ko. Tav-
lan målades 1938 av den kända konstnären
och jägaren Lindorm Liljefors.

Vid pennan Anders Janmyr

Nybliven medlem i Hälleforshundklubben

Lindorm Liljefors tavla föreställande Pajo
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Historisk bakgrund och utveckling

Uppkomsten och framväxten av de
hundar som idag ingår i hällefors-
hundrasen skedde parallellt med den
kraftiga tillväxt av älgstammen som
inträffade under 1930-talet i vissa
områden av Värmland och Västman-
land.

Stora ansträngningar gjordes för att älg-
ökningen skulle bromsas upp och begrän-
sas. Delar av den skogspersonal som var an-
ställda vid Hellefors Bruks AB hade därför
under perioden 1935-1955 älgjakt som en
av sina viktigaste arbetsuppgifter under hös-
tarna. En uppgift som oftast utfördes som
enmansjakt tillsammans med en duglig lös-
hund.

Behovet av duktiga jakthundar tillsammans
med en snabbt växande älgstam är därför det
fundament som hälleforshundens tillkomst
vilar på.

1920-tal Det var under hela decenniet
en kraftigt begränsad avskjutning på älg.
Spetshundar med varierande bakgrund och
ursprung användes vid jakterna. Älgjakt med
hund bedrevs huvudsakligen som löshunds-
jakt. I norra Hälsingland levde och jagades
det med två hundar (känd bakgrund) vars
avkomma senare har kommit att betraktas
som hälleforshundarnas stamfader.

1930-tal I juli månad 1930 föddes han-
hunden Pajo i byn Styggberg i Hälsingland.
Hunden såldes 1936 till Hellefors Bruks AB
och blev där brukad av jägm. E.Rådberg.
Pajo gick i avel något år efter ankomsten till
Hällefors. Hanhunden Puck (äg. O.Knöppel)
var ett resultat av en korsning mellan Pajo
och tiken Akka (finsk spets, äg. L.Liljefors).

Skälet för att finnspetsen Akka blev betäckt
var en önskan om att i avkomman kunna
bevara Pajos gulröda färg. Puck återparades
i början av februari 1939 på Akka och han-
hunden Karr I föddes d.4/4 samma år.

I mitten av 30-talet fördes ett antal
ostjaklaikor in i Sverige. Några av dem skulle
senare komma att ingå i den kärna av hun-
dar som under 1940-talet började bilda be-
greppet ”hälleforshund”. Den mest kända av
”ostjakerna” är tiken Spanja (född 1937) som
ägdes av skogv. M. Norman. Spanja betrak-
tas idag som hälleforshundarnas stammoder.

1940-tal Spanja paras med Karr I och
flera av valparna kom senare att användas i
avel. Dokumentation på obrutna avelslinjer
från hanhundarna Stor-Pajo, Gajo och Pan I
samt tiken Kajsa finns från tidigt 40-tal fram
till dagens hälleforshundar. Ännu ett inslag
av ostjaklaika som ingick i  M.Normans upp-
födning kom via tiken Mejt (f. 1942, äg.
M.Thelin), fallen efter en gul ostjakhane som
år 1937 blivit såld till Nås. Mejt parades d.

Pajo 1939
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21/3 1949 med Normans hanhund Gajo och
avkomman ingick senare i dennes fortsatta
uppfödning av hälleforshundar.

Jägarnas önskan att hundarna förutom stor
slitstyrka och stark jaktlust dessutom gärna
skulle ha en gulröd pälsfärg innebar att aveln
tidigt inriktades på hundar med starka in-
slag av ostjaklaika. Vid sidan av den upp-
födning och spridning av hundar som Nor-
man bedrev så var det endast enstaka kullar
som föddes fram och då oftast för eget bruk.

Den kraftiga fokuseringen på bruks-
egenskaper och funktion tillsammans med
M. Normans dominerande uppfödning ska-
pade snabbt en relativt enhetlig typ av hun-
dar. En enhetlighet som uppnåtts trots att
kraven vid val av avelstikar inte tillnärmel-
sevis motsvarades av de krav som ställdes
på hanhundarna.

Redan under det sena 40-talet fanns embryot
till en dåtida ”rasstandard” som beskrev vik-
tiga detaljer i hundarnas typ, jaktförmåga
och jaktsätt.

1950-tal Begreppet ”hälleforshund”
började spridas långt utanför trakterna av
Hällefors. Många av de valpar som föddes
köptes av jägare runt om i Norrland. De blev
därför, bortsett från kärnområdet omkring
Hällefors, spridda över ett geografiskt
mycket stort område. Den stora spridningen
innebar att kontakterna mellan ägare till
hälleforshundar var liten och aveln av ”äkta
hälleforsare” utanför Hälleforsområdet var
därför obetydlig. De parningar som genom-
fördes skedde oftast mellan en duktig häll-
eforshundhane och en tik från någon av de
andra älghundraserna.

Aveln av hälleforshundar var under hela 50-
talet fortsatt koncentrerad till Hälleforsom-
rådet. Den helt dominerande uppfödaren var

fortfarande M. Norman vars uppfödning i
slutet av decenniet hade producerat närmare
400 st. valpar.

Under 50-talet minskade inslaget av
ostjaklaika i hälleforshundarna även från
uppfödarna runt Hällefors. Främst beroende
på det långa tidsavståndet till när rena
ostjaklaikor funnits att tillgå och att det dess-
utom vid enstaka tillfällen tillkommit
avelstikar från andra älghundraser.

1960-tal   Den 6/11 1963 föds den näst
sista kullen valpar i den Normanska upp-
födningen. Den sista skulle dröja i ytterli-
gare 5 år och föds först den 17/8 1968. Där-
med var M.Normans uppfödargärning med
hälleforshundar avslutad. Flera av hundarna
i den sista kullen återfinnes i stamtavlorna
hos många av dagens hälleforshundar.

Martin Norman med fru
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Andra uppfödare i och omkring Hällefors
vars avel började lämna spår i rasen var
A.Hellström, H.Thomasson, Hedlund och
Vahlegren. Inslag av jämthund och gråhund
förekom.

Under senare delen av 60-talet förskjuts
tyngdpunkten i aveln av hälleforshundar
norrut. J.Gulin i Gulsele hade då påbörjat
sin uppfödning som syftade till en avel av
hundar med så stort inslag av ostjakblod som
möjligt. Hundar ur M. Normans uppfödning
utgjorde grundmaterialet och en noggrann
dokumentation av den fortsatta aveln påbör-
jades. Rekonstruktioner av den avel som
pågått sedan 30-talet började göras och mer
eller mindre fullständiga stamtavlor upprät-
tades för ett antal hundar bakåt i tiden.

M. Normans sista valpkull föddes fram av
en tik ur Gulins uppfödning. Den hade som-
maren 1968 blivit parad med E. Rådbergs
hanhund Pan II. Även i Gulins uppfödning
av hälleforshundar fanns till en början in-
slag av gråhund.

1970-tal Två grupper av hällefors-
hundar började framträda där släktskapet
mellan hundgrupperna med tiden successivt
försvagades. En sydlig grupp som avlades
fram av uppfödare som A. Hellström, H.
Thomasson m.fl. samt en nordlig grupp av
hundar där J. Gulin var den helt dominerande
uppfödaren.

Gulins fortsatta efterforskningar i hällefors-
hundarnas bakgrund och historia innebar att
ett stort antal kontakter togs med andra upp-
födare och tidigare ägare till hälleforshundar.
Som en följd av detta växte det fram en sam-
lad bild av hur det dåtida hundmaterialet
var beskaffat och var det dessutom geogra-
fiskt befann sig. En diskussion om vad som
var utmärkande för en hälleforshund pågick

mellan några av uppfödarna och Gulin bör-
jade under tidigt 70-tal använda sig av be-
greppet ”Normanshund” för att tydligt mar-
kera varifrån kärnmaterialet skulle här-
stamma.

Ända sedan början av 50-talet hade det sålts
hälleforshundvalpar till Norrland och under
70-talet skulle norrlands inland växa fram
som det främsta avsättningsområdet för häll-
eforshundar. Ca.85% av hundarna ur Gulins
uppfödning blev placerade hos jägare i norra
Sverige, samtidigt som ett antal av de valpar
som föddes fram av bl.a. A. Hellström också
såldes till norrländska jägare.

Enstaka inkorsningar av gråhund skedde
under 70-talet och några av dessa kan åter-
finnas i ett antal av dagens hälleforshundar.

1980-tal Ryktet om ”hälleforsaren”
som en frisk, stark och duglig jakthund på
älg hade spridits bland många jägare redan

Några av Gulins hundar
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under 40- och 50-talen och ett stort antal av
de hundar som genom åren fötts fram hade
väl motsvarat de jaktliga krav som ställts på
dem. Trots att viss ”buskavel” förekommit
hade hundarna till typ och jaktbeteende va-
rit förhållandevis enhetliga. Främst torde
detta berott på enstaka uppfödares domine-
rande ställning och den av Gulin drivna och
nu allmänt accepterade uppfattningen, att
en ”äkta hälleforsare” har en stor del av sina
rötter hos hundar som sprungit fram ur
M.Normans avel.

En efterfrågan på valpar som inte motsvara-
des av tillgången innebar att nya uppfödare
tillkom under 80-talet. En uppfödning där
hundarna ibland till sitt utseende och jakt-
sätt var helt otypiska med det som under
decennier varit kännetecknande för häll-
eforshundarna. Innan årtiondet var slut hade
bl.a. ett antal kullar fötts fram med småväxta,
kvadratiskt byggda och starkt fågelintresse-
rade hundar som alla hade sålts under be-
nämningen ”hälleforshundar”.

Den 24 januari 1988 föds den sista valp-
kullen i J.Gulins uppfödning. Kullen bestod
av nio valpar och en av dessa, hanhunden
Boris, skulle senare komma att utgöra
modellhund för den första utarbetade och
godkända rasstandarden för hälleforshundar.

 1990-tal J.Gulin avlider hösten 1989
och andra tongivande uppfödare är på grund
av hög ålder i slutet av sin uppfödargärning.
Utan deras kännedom och dokumentation
om hundarna och deras härstamning skulle
en fortsatt avel på hälleforshundar kraftigt
försvåras. En arbetsgrupp skapades därför
under våren 1990 med uppgiften att säker-
ställa hälleforshundens fortsatta existens.
Som ett resultat av deras arbete bildades
Hälleforshundklubben vid ett möte i Gul-
sele den 18 juni 1994. Avelsråd utsågs och
regler för rådgivning samt vilka krav som
skulle ställas på godkända avelshundar fast-
ställdes.

En första mönstring någonsin av hällefors-
hundar skedde i augusti 1994 i samband med
”Fallens Dag” i Viksjö. Ett 40-tal hundar blev
under dagen bedömda av J.Åkerman.

Under perioden 1995-99 blev ytterligare ca
250-300 st. hundar mönstrade, oftast i sam-
band med Hälleforshundklubbens årsmöten.
Det genomfördes också under samma tids-
period ett 30-tal inofficiella jaktprov på älg
med hälleforshundar.

Den uppfödning av hälleforshundar som
pågick under 90-talet gjordes, med några få
undantag, till allra största delen av tikägare
som tog någon enstaka kull. Antalet valpar
som föddes och godkändes av klubben var
ca.50-60/år.

Inkorsning av främmande ras skedde inte
under 1990-talet.

I april månad år 2000 blev hälleforshunden
godkänd som egen ras och upptogs därmed
i SKK:s register.

Boris
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Avelsstrategi

Nulägesanalys
Efter år 1994, det år då Hälleforshund-
klubben bildades, har två stora enkät-
undersökningar genomförts bland medlem-
marna. Enkäternas frågor har i huvudsak
berört hundarnas hälsotillstånd och jakt-
förmåga. Svarsfrekvensen har i båda fallen
varit mycket hög (ca 70-80%) och enkät-
svaren utgör tillsammans med annan person-
lig kännedom om rasen viktiga delar i un-
derlaget för nulägesanalysen.

Rasgodkännandet under våren 2000 har där-
till bl. a inneburit en ökad kunskap om före-
komst och omfattning av höftledsdysplasi.

Kännedom om rasens fysiska och exteriöra
tillstånd grundas på att ett stort antal hundar
under åren har mönstrats och bedömts efter
klubbens inofficiella rasstandard eller att de
under senare år visats på officiella utställ-
ningar. Dessutom har hundarnas jaktförmåga
under de tre senaste säsongerna kunnat prö-
vas i jaktprov godkända av SÄK.

Hälsa
Ögon:  Inga kända fall av ögonsjukdom.
Glaukom – ej rapporterat. PRA – ej rappor-
terat (ögonspegling förekommer ej).

Höftledsdysplasi:  Av de hundar som rönt-
gades under åren 2000 och 2001 fick 22%
bedömningen C-höft eller sämre.

Av de hundar som blev röntgade under 2002
fick 11% bedömningen C-höft eller sämre.
Det minskande antalet hundar med hd-fel
torde bero på att det är en större andel unga
hundar som röntgats under senare tid. Åren
2000-2001 är hundarna i allmänhet äldre än

5 år vid röntgningstillfället (många hundar
är 7-10 år), under 2002 sjunker åldern till ca
3 år.  Ca 100-talet hundar är röntgade, dvs.
ca 20% av alla idag levande och registre-
rade hälleforshundar. Av de hundar som idag
föds och växer upp är ca 35% röntgade före
3 års ålder.

Epilepsi:  Ett fall är känt där en äldre (>8 år)
hund har drabbats, ingen avkomma

Kryptorchism:  Ett fall är känt (hanhund
1988-2001), ingen avkomma.

Tuggmuskelmyosit:  Enstaka kända fall un-
der den senaste 25-års perioden. Första kända
fallet uppträdde hos hund född 1978. Totalt
under hela tidsperioden bedöms antalet drab-
bade hundar vara lägre än 10 st. (<1%).

Tänder:  Inga kända fall av tandbortfall. Inte
heller är fall kända där anmärkning har rik-
tats mot någon hunds tandstatus vid utställ-
ning eller mönstring. Kontrollen av tand-
statusen är dock ofta otillräcklig.

Slutsats: Häsotillståndet bland hällefors-
hundarna tycks vara gott. Inga allvarligare
sjukdomar är kända. Fortsatt bevakning av
hundarnas hd-status är dock angeläget.

Målsättning: Öka antalet hundar som hd-
röntgas från nuvarande 35% till 75%.

Undersöka eventuell ärftlighet av
tuggmuskelmyosit. Upprätta genkartor där
arvsgången för drabbade hundar kartläggs.
Genomföra ännu en enkätundersökning be-
träffande hundarnas fysiska och mentala sta-
tus med syftet att klubben ständigt skall vara
uppdaterad beträffande hundarnas hälsotill-
stånd.
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Funktion
Hälleforshunden är idag till sitt använd-
ningsområde en utpräglad jakthund.

Hundarna uppfattas ofta av sina användare
som slitstarka, tåliga och uthålliga. Det fö-
rekommer inte att hundar måste vila p.g.a.
hälta, såriga tassar och liknande skador. En-
staka hundar (oftast tikar) kan dock bli väl
små. Möjligen kan det vara en begränsning
i jaktutnyttjandet.

Hälleforshundarnas jaktförmåga tycks i all-
mänhet vara god. Under perioden 2000-
2002 har mer än 150 st. jaktprov genom-
förts. 60% av proven resulterade i pris och
då i huvudsak som 1:a pris. Det förekommer
dock hundar som är väl veka och med svag
jaktlust.

Slutsats:  Hälleforshunden är idag en tålig
och stark jakthund som ofta uppfyller de
krav på jaktförmåga som ställs. Önskvärt är
dock att jämnheten ytterligare ökar med en
högre ”lägsta nivå” som följd.

Målsättning:  Stärka jaktlusten i rasen med-
elst en högre ”lägsta nivå”. Öka antalet hun-
dar som kommer till prov.

Mentalitet
Bedömningar i samband med mönstringar
och utställningar har genomgående visat på
god mentalitet hos hundarna. Ett fall är känt
där hunden ej bedömts p.g.a. ett aggressivt
beteende. Några hundar (<5) har visat tydlig
olust vid bedömningarna.

Hälleforshunden beskrivs ofta av sin ägare
som pigg, vaken och arbetsvillig. Den anses
också vara en lättlärd och trevlig familje-
hund som ytterst sällan visar dominans-
aggession inom familjen.

Den har en starkt utvecklad flockkänsla och
förstår väl sin plats i rangordningen. Hos
enstaka individer kan detta ge intrycket av
att den är vek, d.v.s. den noterar och reagerar
tydligt på flockledarens vilja. Under jakt vi-
sar hundarna ofta tydlig reservation mot an-
dra jägare och främlingar, vilket ibland kan
vara besvärande om någon mera än ägaren
följer hunden under jakten. Många hällefors-
hundar uppvisar s.k. enmanshundmentalitet.

Slutsats:  Dagens hälleforshundar har i all-
mänhet mycket god mentalitet. De är lätt-
samma som familjehundar samtidigt som de
kan uppvisa både stort mod och stark kamp-
lust under jakt.

Kamplusten tränas i tidig ålder
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Målsättning:  Bevara och utveckla den men-
talitet som det stora flertalet hundar uppvi-
sar idag.

Genetisk variation
Klubbens bedömning är att den genetiska
variationen inom rasen är förhållandevis
god. Ett vägt medelvärde för hundar födda
under perioden 1998-2002 (5 årskullar) ger
en inavelskoefficient på F=3.5. Inavels-
graden är dessutom sjunkande med F=2.9
för år 2002 (5 generationer).

Under perioden 1998-2002 har totalt 241 st.
valpar blivit födda. Antalet kullar var totalt
46 st. vilket innebär att det i genomsnitt föd-
des 5.24 valpar/kull. Det totala antalet an-
vända avelsdjur har varit 74 st. med fördel-
ningen 38 st. tikar och 36 st. hanar. Effektivt
antal hundar som ingått i aveln under 5-års-
perioden är Ne = 73.95

I syfte att minska riskerna för genförluster
och istället försöka öka den genetiska varia-
tionen inom rasen har avelsbegränsning va-
rit gällande sedan 1995. Gränsen är f.n. satt
till högst 4 kullar efter enskild hund.

Slutsats:  Inavelskoefficienten tycks vara
långsamt sjunkande inom rasen. Behov finns
av att en systematiserad och långsiktigt pla-
nerad avelsstrategi upprättas.

Målsättning:  Minska graden av inavel i ra-
sen till F=2.5 samt utveckla flera obesläktade
blodslinjer.

Exteriör
Under perioden 1994–2002 har 400-500
hälleforshundar blivit bedömda på
mönstringar och utställningar efter den ras-
standard som upprättades och godkändes av

klubben år 1994 (standarden togs av SKK -
med endast någon liten formuleringsändring
- vid rasgodkännandet -00).

Domarnas uppfattning har i allmänhet varit
att rasen har en förvånansvärt hög och jämn
kvalitet, detta med tanke på att rasen är för-
hållandevis ny.  Av de hundar som fått bety-
get ej rastypisk har det oftast varit bristande
storlek och/eller felaktig färg som utgjort
grund för omdömet.

Andra felaktigheter som har förorsakat
prisnedsättningar av vissa hundar har varit
mjuka öron, raka vinklar, kvadratisk kropps-
byggnad, felaktig storlek etc.

Slutsats:  Hälleforshunden är idag en hund
som exteriört tämligen väl överensstämmer
med sin rasstandard. Vissa hundar kan dock
bli väl små (gäller främst tikar).

Målsättning:  Förbättra storleken.

Blir jag högre nu?
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Regler för utfärdande av jakt och
utställningschampionat
För er som planerar att meritera er
hund till championat har vi här
plockat fram Svenska Älghund-
klubbens tolkning av championats-
bestämmelserna.

Det är Svenska Kennelklubben som utfärdar
alla championat. Har er hund de erforderliga
meriterna kan ni hitta blanketter på Svenska
Älghundklubbens hemsida och ansöka om
championat hos Svenska Kennelklubben.

Älghundklubben:
 www.alghundklubben.com

Svenskt jaktprovschampionat:

Tre 1:a pris vid jaktprov på älg i Sverige
utdelade av minst två olika domare. Ett av
1:a prisen kan bytas mot ett, efter 920101,
erhållet 2:a pris erövrat innan hunden nått
24 månaders ålder. I minst ett av proven skall
samtliga moment vara bedömda och således
sakna K.

Godkänt särskilt älgspårprov i Sverige eller
Norge eller lägst 3:dje pris på ledhundsprov.

Lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter
15 månaders ålder på utställning i något
nordiskt land.

Svenskt utställnings- och jaktprovs-
championat:

Hunden skall vara svensk jaktprovs-
champion, därutöver tillkommer tre certifi-
kat på utställning i Sverige varav det tredje
skall erövras sedan hunden fyllt 24 måna-
der.

Kommentar från Hälleforshundklubben:

Dessa uppgifter har vi erhållit från Svenska
Älghundklubben. Värt att notera är att ett
championat inte utfärdas per automatik när
er hund har alla meriter. Glöm inte att an-
söka om championaten! En älghund kan så-
ledes heller inte bli utställningschampion
utan att vara jaktchampion. En mycket bra
regel som tydligt markerar att det är jakt-
hundar vi sysslar med.

Spårträningen går det heller inte att negli-
gera. Börjar man att spårträna en hund först
när den är injagad som löshund och har några
år på nacken kan man stöta på patrull! Vem
har inte upplevt en hund som endast går högt
med huvudet och drar i vind när man kom-
mer på ett förhållandevis nytt älgspår? Kom
ihåg att det är inga blodspår det är frågan
om. Ett bra tips kan vara att gå älgspårprovet
redan första hösten du jagar med hunden.
Unghundar är i allmänhet spårnoga i början
och heller inte lika uppmärksamma på det
som är framför dem. Har man otur kan älgen
stå och vänta in provgruppen tills den är all-
deles i närheten. Hur gör din hund då? Läs
gärna ”Bestämmelser för jaktprov med älg-
hundar” så att ni hjälpligt vet hur ett prov
går till. Då får ni klart för er vad som förvän-
tas av er hund och kan bättre öva den för att
lösa sin uppgift.

Jörgen Markusson
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Historien om Hälge af Roslagen

Ja jag ska villigt erkänna att jag hade
tänkt mig en Jämte när det blev aktu-
ellt att skaffa en ny hund. Jag hade
väl hört talas om Hälleforsarn, men
inte tänkt så mycket på dom. Men då
det skrevs det en hel del i jakt-
tidningarna om dom, detta samtidigt
som jag alltid har velat ha något an-
nat som inte är så vanligt.

Sagt och gjort jag ringer avelsrådet och där
hade historien kunnat ta slut. Det första han
säger är: -har du något att jaga på då? Vadå?
Bara för att man sagt att man är från Rosla-
gen? Men ljuset ökar vart efter man talar om
hur man jagar och när jag talar om att jag
jagar i NORRLAND så blev det fullt ljus.
Jag ska skriva upp dig på min lista sa han. -
Hur många är det? sa jag, -drygt 70, -ja ha
och hur många valpar blir det om det går
som ni i avelsrådet planerat? Runt 35-40,

säger han. -Ja då är det kört på en gång då sa
jag, -ja det är mycket större efterfrågan än
tillgång säger han.

Men en ROSPIGG ger sig inte så lätt, nu hade
jag gett mig den på att skaffa en hällefors-
are. Ringer en till i rådet, samma visa där,
måste man ha dåligt med mark bara för att
man kommer från Roslagen? Nu vet jag att
det bara är med omtanke så att hundarna ska
kunna komma ut så mycket som möjligt. Jag
sitter och pratar med den andre i rådet och
talar om att alla hundar jag haft förut har jag
fört fram till jaktprov. Då säger han att det är
till såna personer dom försöker få ut valpa-
rna till. Dessutom vill de försöka sprida
valparna mer över landet, ring om några
veckor och stöt på säger han, det ska födas
några kullar snart. En rospigg är inte en som
ringer och tränger sig på, säger jag. Jo du
måste det, säger han. Ringer efter några
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veckor men det hade inte fötts några ännu,
dock vill han ha mitt telefonnummer. I
samma andemening säger han att han inte
kan lova något.

Det går någon vecka så ringer den första som
var Bosse och säger att dom ordnat en valp
åt mig. Va, skojar du säger jag. Nej då, jag får
namn och telefonnummer till dom trevliga
uppfödarna Anders och Agneta i Herrö. Ringer
senare på dan och presenterar mig, jag får då
besked om att jag skulle få en HÄLGE. Ska
han heta Hälge? Ja visst, säger jag  Va mysigt,
säger Agneta ska det vara med ä? Ja visst,
annars är det väl ingen HÄLGE Hällefors-
are, säger jag. Jag ska få välja sist, det spelar
ingen roll, säger jag när jag vet att båda har
svart nosspegel. Bestämmer datum när jag
kan komma och titta på valparna.

Så är dan inne när det blir dags att fara, min
lilljänta Emma vill åka med, det är långt sä-
ger jag men hon ska med. Du får åka med när
vi ska hämta Hälge, säger jag. Väl uppe i
Herrö blir man väl mottagen av Anders, Ag-
neta och hundarna. Det är en annan köpare
där också. Jag blev glad när jag såg att det
var mycket lite skillnad på valparna.

Så har tiden kommit när det är dags att hämta
Hälge. Emma och jag far upp tidigt på mor-
gonen. Jag var glad att hon ville med, för
vilka röstresurser en liten valp kan ha när
han är alldeles ensam i bak på bilen. Men
när han fick sitta i knät på Emma blev han
lugn. Väl hemma möts han av taxen som är
både högre och längre än han själv, dom far
runt på gräsmattan ett tag. Gammelstövarn
struntar i honom. Snart har Hälge vuxit förbi
taxen. Dom har roligt när dom är ute på mat-
tan och leker, perfekt för både taxen och
Hälge. Så går sommarn med lek och lite van-
lig dressyr, vi har lagt några enkla blodspår
som han klarar galant.

Så har tiden kommit när jag förstår att jag
har ett ämne att arbeta med. Älgjakten star-
tar här hemma. Hälge får åka med mest för
att kunna få komma ut och lukta på någon
skjuten älg är min tanke. Och det blir så att
jag skjuter första älgen en liten pinntjur som
jag lockar till mig. Jag hämtar HÄLGE och
låter han gå i spåren från där jag såg tjuren.
Det fixar han trots att han är knappt 4,5 må-
nader.

Men det är följande vecka som jag riktigt
fattar vilken kapacitet det finns i denna lilla
hälleforsare. En kille skjuter på en tjur som
går undan. Jaktledarinnan ropar på radion
och undrar om jag vill gå med Hälge, ja vad
säger man? Han har ju bara gått några enkla
blodsspår och så den lilla biten efter min
tjur, säger jag. Vi hjälps åt säger hon, jag tar
min tax, den funkar om det är blodspår så
kan du ha Hälge med dig om du vill. Ja visst
säger jag och åker dit. Killen beskriver hur
älgarna kom och var dom var när han sköt.
De knallar i väg med taxen. Jag ser att Hälge
vill åt ett annat håll så jag låter han gå, tän-
ker att det är väl spåren efter kon eller kal-
ven som han känner. Han får väl gå efter dom
ett tag då, bra som träning, tänker jag. Efter
ett par hundra meter ser jag ett ensamt stort
spår, kan det vara tjuren tänker jag. Jag ser
att Hälge vädrar så jag låter han gå, efter en
bit ser jag spåret igen, jag går sakta och plöts-
ligt ser jag en liten blodprick. Jag ropar på
radion till de andra, -bra nu låter vi taxen gå
först, säger Jaktledarinnan. Visst, gå ni så vän-
tar jag och Hälge ett tag, säger jag. För han
drar åt ett annat håll. Jag låter dem knalla
iväg en bit, innan jag låter Hälge gå. Vi går
tomt ett bra stycke innan jag hittar ett spår
igen, efter en bit på spåret ser jag en blod-
prick igen. Samma visa, jag ropar på dom
andra och undrar var de är. De kommer efter
ett tag. Vänta lite längre den här gången
innan ni går, säger ledarinnan. Nu har jag
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blivit imponerad av lillen, ser att han ska
iväg en bit vid sidan om dom. Han stannar
till då och då, drar i vind och så bär det iväg.

Helt plötsligt när jag tror att Hälge drar på
något annat så har vi spåret framför oss igen.
Nu har vi gått närmare kilometern och det är
så långt mellan prickarna att jag börjar tro
att det inte är något annat än ett ytligt skott-
sår. Jag ropar igen på dom andra som kom-
mer, ledarinnan blev lite sur och sa att vi
skulle ha väntat. Ja vi gjorde det med sa jag
men nu är det så att Hälge drar i vind och
ginar. Hur gör vi, ska vi fortsätta en bit till?
Ja vi har gått en bra bit och finner ingen lega
så det är nog som du tror att det är något
ytligt. Men vi fortsätter väl en bit till säger
hon, vi ställer om passkyttarna och knallar
vidare. Lillen drar i vind och jag märker att
tjuren gör som dom brukar när dom är för-
följda, gör krokar och bevakar sitt eget spår.
Efter drygt 3 kilometers spårande bryter vi
och konstaterar att tjuren måste klarat sig.

Vid samlingen så sa ledarinnan något som
fick mig att känna mig stolt över Hälge, hon
va imponerad över att han bara 4,5 månader

kan gå så långt efter en älg och det måste
man hålla med om. Helgen efter gick jag med
Hälge i lina och hade inte jag varit så klum-
pig så hade jag fått skjutit en kviga. Kände
att han drog lite mer än vanligt men tänkte
inte på det tyvärr, helt plötsligt så står kvigan
framför oss. Innan jag hinner få ner bössan
så kastar hon iväg, förbannar min klumpig-
het ropar på radion till passarna att vi har älg
framför oss. Men den går ut där det inte finns
någon, så fortsätter det 3 helger till, Hälge
leder mig till älg utan att jag lyckas komma
till skott och älgarna går ut utan att bli
påskjutna.

Så har vi kommit in i december och en hel
del snö, 4 passare och jag ska prova ett tag.
Jag ser på Hälge att han känner något nästan
på en gång, men nu har jag lärt mig att ta det
lite försiktigare vid bandningen. När jag har
en tjur drygt 80 meter bort, sätter jag Hälge
vid närmsta träd och smyger fram någonn
meter så att jag kommer åt att skjuta, vilken
känsla när jag hör tjuren gå i kull 25 meter
från skottplatsen. Sen får vi så mycket snö så
det är nästan en pina att gå, jag vill prova
Hälge lös men den myckna snön gör det
omöjligt.
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I lagom tid till julen kommer blidvädret, det
är inte mycket snö kvar men ytan blir som
att gå på knäckebröd. Lite spännande när
jag släpper Hälge för första gången, många
kanske reagerar på att släppa så tidigt drygt
6 månader men jag bedömde att han skulle
vara så stark att han skulle klara av att få
kontakt med älg. Och visst gjorde han det,
men dom första skallen på älg blev väl lite
av ett upptag, som när den drivande hunden
ser drevdjuret. Efter 7, 8 skall bär det iväg,
jag väntar på upptagsplatsen och när Hälge
kommer så får han mycket beröm, jag går en
liten bit på spåret och så bär han iväg igen.
Efter ca 15 minuter kommer han tillbaks och
det har han fortsatt med till dags dato 03-01-
05. En egenskap som jag tycker är guldvärd,
att han är tillbaks inom en halvtimma om
han inte kommer i kapp och får stopp på
djuret.

Sista veckan på jakttiden så har han ett skap-
ligt stånd, drygt 30 minuter men jag kom-
mer inte in så jag kan skjuta på grund av det
skarpa föret. Sen är vi ute någon gång varje
vecka. Veckan innan han blir 9 månader har
han ett fint ståndarbete på ko + kalv i drygt
1,5 timme. Han kommer till mig några gånger
under tiden och blir omklappad. Härlig
känsla när man ligger och tittar på inom 40
meter, ska villigt erkännas att man va sugen
på att släppa iväg ett skott.

Sen går våren och sommarn med cykel-
träning, sent på kvällen eller tidigt på mor-
ron det var ju en fruktansvärd sommar eller?
Jag är hos veterinären och höftledsröntgar
honom, det gick utmärkt betyg ua. Åker upp
till Rättvik på den stora utställningen, med
tanke på att det skulle vara kul att gå på
årsmötet efter, och få träffa lite hälleforsfolk.
Vi träffar på en av Hälges bröder och en sys-
ter som är bosatt i Norge. Jag träffar på min
namne och har ett givande samtal, önskar

honom lycka till med valparna som det skri-
vits om i en jakttidning. Det går bra för alla
3, dom får 1:a pris.

Sedan är vi hemma och motionerar i värmen,
han har flera skapliga stånd innan älgjakten
startar 1:a veckan i september. Så jag är gan-
ska förhoppningsfull, han skötte sig skap-
ligt med några skapliga stånd utan att jag
lyckades sätta pricken över i. Det blev några
älgar fällda av passkyttar när det gått loss.
Sista helgen innan uppehållet så fick jag
äntligen skjuta min första älg på stånd för
Hälge, ett mycket bra stånd fast i upptaget.
Enda felet var att jag inte vågade vänta längre
innan jag sköt, dryga halvtimman, men vem
ville ha chansat. Märker hur han utvecklas
för varje helg, när oktoberjakten startar så
går det nästan lite för bra, skjuter 2 kalvar
första dan efter drygt 2 timmars älgarbete
med blandat stånd + gångstånd. Andra dan
har han några stånd utan att jag lyckas
komma till. En blev skjuten av en passare
med Hälge 8 meter efter. 3:e dagen lika dant,
det är bara jag som klantar till det? Jag skyl-
ler lite på den lilla fladdrande vinden. 3:e
älgen blir en 9 taggare i norrland.

Nu börjar jag fundera om det är dags att prova
på jaktprov efter som han utvecklats så po-
sitivt. Pratar med Leif som tycker att det kan
vara värt ett försök. Jag bestämmer att Hälge
ska få hålla på så länge han vill nästa gång
vi är ute, det blir drygt 5 timmar innan han
hör att jag kommer med bilen. En förklaring
varför jag kommer med bilen är att det blivit
så lång sträcka mellan bilen och sista stånd-
platsen så jag genade genom skogen till bi-
len och körde mot ståndplatsen, men jag kom
lite för nära så han hörde bilen och kom.
Några undrar kanske varför jag inte sköt ef-
ter så lång tid, svaret är att jag hade kunnat
vid flera tillfällen men det var inte skjutbara
djur så jag försökte med lite jaktprovsjakt.
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Inkallningen hade inte fungerat när jag för-
sökt gångerna innan och inte denna gång
heller, men den här gången så kom han en
bit och titta på mig innan han gick tillbaks.
Så hoppet finns.

Den 13-12 -02 startar Hälge på prov, det bör-
jar riktigt bra med fast stånd i upptaget, det
står stabilt i 75-80 minuter innan det blir lite
oroligt. Domarn har gått på ståndet för att
skaffa sig skottchans, under tiden ringer jag
hem och talar om att Hälge har klarat av för-
sta delen med stånd 90 minuter. Han visslar
på mig och talar om att det va ko med kalv,
men att det gick undan med gångstånd. Se-
dan har vi otur att kon viker så snävt att dom
går över våra spår med sken som följd och
Hälge kommer ner till oss. Otur säger domarn
att han inte fortsatte efter dom, dom där får
han inte tag på igen. Det fick han dock men
nu ville inte kon stå någon längre stund,
innan det blev gångstånd. Går nästan samma
sväng men svänger lite tidigare, kommer bra
nära oss så blir det tyst, konstigt säger jag
han brukar inte lägga av så där, säger jag.

Det måste ha blivit stört av något, men det
höll han inte med om på en gång. Vi hör eller
rättare sagt jag hör hur en älg skenar drygt
150 meter bort. Varför kommer inte hund el-
ler fortsätter med kon och kalven säger
domarn, du hörde väl ljudet där borta, sa jag.
Ja det va väl hunden sa domarn, då hör jag
skall långt söderöver kollar med pejlen och
talar om att Hälge är där. Vi går och kollar,
fint med lite snö ibland, 150 meter bort ser
vi spår efter ett stort djur i bra fart. En bit
bort ser vi spår efter ett ytterligare ett stort
djur, och där finns Hälges spår med. Vi vän-
tar en stund så kommer Hälge sin vana tro-
gen att släppa om han inte får stopp, ja det
va ju tur att vi har snö så vi fick förklaring på
varför han tystna så tvärt sa domarn. Vi tar
och fikar lite Hälge är en liten bit bort, vi ska
gå neråt det håll älgarna tog säger domarn vi
har en timme till som han ska vara igång.

Vi kommer ner på en liten körväg som vi ska
följa en bit innan vi ska vika av där ser vi
spår efter folk och hund, Hälge och vi följer
vägen-spåren. Ska han ha följt efter ner till

Ko och kalv, något för Helge?
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byn säger domarn? Ja inte vet jag men jag
tycker pejlen säger att han ska vara inne i
backen säger jag, prova att locka på hunden
säger domarn. Jag visslar och kollar med
pejlen, domarn tar pejlen och säger att han
är nog nere i byn. Möjligt att det är bak-
signal man luras av, säger jag. Jag tar fram
hornet och blåser ett par signaler, några mi-
nuter senare säger domarn att nu kommer
han nere på vägen från byn, synd att han
stack efter ner dit. Då kommer Hälge från det
håll jag ville ha att han var, ja det va ju bra
det säger han, nu går vi mot bilen.

Han söker ut bra så jag måste påpeka det till
domarn, ja nu är det bra säger han.

För han hade tyckt att han sökte trångt först,
men jag sa att han inte är van att gå efter väg
tillsammans med annat folk och upptaget
kom ju en bra bit bort så jäkla trångt kan han
inte söka menade jag. Medan vi diskuterar
så dyker Hälge upp en sväng innan han för-
svinner igen, är borta 10,15 minuter innan
han kommer igen, ja nu har det varit bra sä-
ger han. Du kan koppla hund om du vill det
är bara någon minut kvar så är tiden slut, jag
kallar in Hälge och kopplar han. På vägen
ner så säger domarn att ja nu har du gjort ditt
första prov, ja säger jag vad blir det för nå-
got? Helt klart så går han till pris, han har
gjort ett mycket bra jobb för att vara så ung,
men om det räcker hela vägen fram det törs
jag inte säga förrän jag satt mig ner och räk-
nat ihop allting. Och det är inte jag som be-
stämmer det, du får besked senare efter tret-
tonhelgen säger han. Är det något kollegium
som gått emot domarens förslag?

Så medan vi väntar på provresultatet har vi
jagat på. Hälge har haft en massa stånd men
det har inte blivit något skjutet förrän den 1-
1-03 då jag fick skjuta en kalv till för han.
Det var på tiden för han har hållit på så bra
men vi bestämde att nästa djur skulle vara
en tjur och sådana verkar det vara sämre ställt
med än kor och kalvar. Men ledarinnan sa
att har vi inte fått en tjur till årsskiftet så tar
vi en kalv i stället sagt och gjort.

I skrivande stund så har vi fått en riktig vin-
ter med riktig kyla minus 15, dryga 20 och
mycket snö så det kanske är slutjagat för
Hälge nu. Måste passa på att  få  tacka för att
jag fick chansen att få en hälleforsare. Samt
tala om att han älskar att bli masserad av
min fru, efter ett långt pass.

Mvh  Stefan från Roslagen

Hälges namne i serivärlden
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Vår web

Efter mycket om och men så är äntli-
gen webben igång.

Vår oficiella webplats finner ni på adress:
www.halleforshunden.org. det går bra utan
www också.

När man skapar en webplats så finns det en
hel del att ta hänsyn till, vad ska ingå, hur
ska informationen presenteras, hur ser man
till att ingen saboterar ens material, hur hål-
ler man uppdateringarna färska mm. Allt för
att få en intressant och levande weblats. Man
kan naturligtvis lämna ut webansvaret till
något proffs på webdesign som ansvarar för
innehållet på webben. Detta är dock ofta en
kostsam lösning som kanske inte är nödvän-
dig. När frågan dök upp om att skapa en ny
webplats så tog jag på mig rollen att skapa
denna nya web. Jag är ingen webdesigner
men jag har ett brinnande intresse för hun-
darna och jag har jobbat en hel del med
internetkommunikation.

Jag har försökt att lägga in de delar jag tror
att klubbmedlemmar kan vara intresserade
av. Dock kan jag ha glömt en hel del. Detta
är det er uppgift att finna. Vad saknas, vad
ska inte vara med och var finns det inaktuell
eller felaktig information. Hittar ni något
eposta mig direkt.

Det som är inlagt måste dessutom uppdate-
ras så fort det sker en förändring. Detta är en
av de saker jag skulle vilja ha hjälp med,
upptäcker ni någon inaktuell information på
webben meddela detta genast.

Vi har en frågespalt och en gästbok på
webben där man kan ställa frågor, diskutera
olika ämnen samt ge tips och råd till andra

hundägare. Dessa sidor läggs inte in auto-
matiskt utan går alltid via mig. Detta för att
förhindra att någon ”hacker” saboterar eller
skriver saker som kan ge klubben dåligt
rykte. På grund av att informationen ska pas-
sera mig så blir det alltid någon/några da-
gars fördröjning.

Något som jag tror intresserar alla Hällefors-
hundägare är jakt och jaktresultat. Jag läg-
ger in jaktproven när de finns tillgängliga.
Jag skulle gärna se att ni som har gått jakt-
prov skickar mig någon bild på er hund. Skriv
gärna en egen berättelse om hur jaktprovet
gick till, detta som ett komplement till det
domarprotokoll jag lägger in. Alla typer av
jaktberättelser är intressanta.

Jag har även lagt upp en utställningssida.
Idag har jag endast lagt upp vilka utställ-
ningar som är planerade under 2004. Jag har
som målsättning att även presentera häll-
eforshundarnas resultat på dessa utställ-
ningar.

Webansvarig tillsammans med äldsta
hunden Gissa
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Jag vet att det finns många i klubben som
vill hjälpa till på olika sätt. Jag skulle vilja
att någon tar på sig rollen som ansvarig för
att samla in utställningsresultat för Älghund-
klubbens utställningar 2004. Jag misstän-
ker att anordnade klubbar presenterar resul-
taten på sina webplatser. Det jag vill ha in är
antingen resultatet för alla Hälleforshundar
eller bara information om att nu presenteras
resultatet för den utställningen på denna
webplats. Detta skulle underlätta för mig. Jag
lägger upp resultaten på webben men jag
behöver inte själv leta reda på informatio-

Från kassören

Kepsar 100 kr st
Dekaler 30 kr st
Tygmärke 30 kr st
allt med påtryckt loggo
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Hej igen alla medlemmar. Ett år går
fort när man ser tillbaka och skall
betala medlemsavgiften, som ni läste
i förra numret av vår tidning så kom-
mer vi att ansluta oss till Svenska
Älghundklubben om vi tar det beslu-
tet vid nästa årsmöte kommer det att
medföra skärpta krav på medlem-
skap.

Jag vill att ni läser § 3 om medlemskap i
förra numret en gång till. Ni som inte har
betalt medlemsavgift för 2003 avser ni att
upphöra med er medlemskap eller är det
GLÖMSKA? jag vill att ni meddelar mig
vilket som är fallet. Sedan kan man ju undra
varför man skall upphöra med sitt medlem-
skap i hälleforshundklubben.

Det finns bara kepsar dekaler och tidigare
årgångar av tidningen kvar att köpa T-shrten
är slut.

Skicka pengarna på vårt PG 830 48 78-5 och
skriv på talongen vad ni vill ha.

God jul och ett Gott nytt Jaktår
Bosse

nen. Finns det någon som har varit på någon
av utställningarna så tar jag gärna mot refe-
rat av utställningen och bilder på hällefors-
hundar.

Tveka inte att kritisera webben, genom ak-
tiv medverkan så kommer vi förhoppnings-
vis uppnå bästa resultat.

Webansvarig Märit

epostadress:
marit.truuts@halleforshunden.org

Bilder på keps, dekal och tygmärke
finns på webben
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 må-
nader efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
Priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 03 nr 2
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris, Johnny Andersson, Föllinge
2:a pris, Jan-Erik Öhlen, Järpen

Antal priser styrs av antal insända kryss

Priserna skickas ut under december

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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