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Tidningsredaktionen
Så var det dags för ett nytt numer av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras innehål-
let på jaktprovsresultat. Även en del tänkvärda ord till hälleforshundägare/uppfödare som
prioriterar utställningsresultat framför jaktprov, se Jörgen Marcussons artikel på sidan 5. Vi
kan även presentera hundarna Nero och Stella. I nästa nummer presenteras bland annat
hunden Carrie. Gör som ägarna till dessa hundar, skriv några rader till tidningen. Vi vill få in
så många skribenter som möjligt. Ni som ska skicka in korsord och inte vill klippa sönder
tidningen så går det naturligtvis lika bra att skicka in en kopia. Priserna kommer nu från
Målerås glasbruk.  /Märit
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Så kommer då äntligen ett försenat
men, som jag tror, efterlängtat jakt-
provsnummer.

Att läsa jaktprovsberättelser kan vara både
inspirerande och uppmuntrande. Ofta kan de
vara ett utmärkt hjälpmedel för att bättre
bedöma den egna hundens jaktförmåga. Vid
denna tidpunkten på året kan det dessutom
vara en extra uppmanande läsning. De kan
då utgöra en påminnelse till oss jakthund-
ägare om eventuella försyndelser som be-
gåtts under vintern. En jakthund skall ha en
god grundkondition året runt. Sommaren
skall vara den tid då konditionen spetsas,
inte en period då grunden börjar byggas.

Jag hoppas dessutom att de skall verka upp-
fordrande. Det har nu under tre år varit möj-
ligt för oss att få våra hundar jaktprovs-
bedömda. Ett stort antal hundägare har också
tagit vara på denna möjlighet och drygt 150
st prov har blivit genomförda.

Det är godkänt men inte tillräckligt!

Det är godkänt med tanke på rasens nume-
rära storlek och det antal valpar som föds
varje år (ca 50 st) men av samma skäl är det
däremot inte tillräckligt. I en liten ras där
det totala antalet individer som maximalt
kan ingå i avelsbasen är så begränsat som
hos hälleforshunden, är det av största vikt
att varje hund blir bedömd och värderad. För
att detta skall kunna ske måste klubbens
avelsråd ha så stor kännedom som möjligt
om hundarnas olika kvaliteter, bl a sådant
som berör jaktförmåga, hälsostatus etc. Det
bästa, säkraste och mest objektiva (så långt
det nu är möjligt) sättet att få jaktförmågan
dokumenterad är för närvarande via jaktprov.

Hälleforshunden har historiskt uppstått ur
ett behov av goda jakthundar. Den är och
skall även fortsättningsvis vara en renodlad
jakthund. Att den har överlevt och idag ut-
vecklats till en egen ras grundar sig helt på
dess jaktliga förmåga. Gemensamt skall vi
som jagar med hälleforshundar försöka be-
vara och utveckla många av de goda egen-
skaper som vi tycker att hundarna är beskaf-
fade med. Den mest betydelsefulla av dem
alla är en stark jaktförmåga, utan den be-
hövs inte hälleforshunden. Snälla och trev-
liga sällskapshundar finns det redan att få
inom ett stort antal raser.

Under våren har arbetet med ett nytt stadge-
förslag fortsatt. Förändringarna är mycket
små och är förorsakade av vår kommande
anslutning till SÄK. SÄK har under våren
antagit nya stadgar som reglerar hur och
under vilka villkor anslutningarna av de
olika rasklubbarna skall ske. Vår styrelse
avser därför att förelägga klubbens medlem-
mar ett utarbetat förslag vid årsmötet i
Lycksele. Om mötet godkänner förslaget så
skall det därefter godkännas av ännu ett års-
möte innan stadgeändringarna kan träda i

Dokumentera era hundars jaktförmåga!
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Köpeavtal, styrelsekommentar
”Wåge Lundgrehn fick i uppdrag av styrel-
sen att utforma köpeavtal för användning
inom hälleforshundklubben. Vid ett styrel-
semöte beslutade klubben att följa Wåge
Lundgrehns rekommendation att följa SSK:
redan befintliga avtal, se nästa sida”

/Jan-Erik Bjermkvist

kraft. Efter detta kan vi göra en formell an-
sökan om anslutning till SÄK, dvs tidigast
någon gång under år 2004.

På SKK:s kennelfullmäktige år 2001 fatta-
des beslutade att för varje hundras skall det
finnas en raspecifik avelsstrategi. Uppdra-
get lades på de olika specialklubbarna, dvs i
vårt fall SÄK, som i sin tur delegerade ut
arbetet till respektive rasklubb. Arbetet med
att fastlägga en långsiktig avelsstrategi för
de olika älghundraserna  pågår därför också
sedan en tid tillbaks. För vår del så är det
klubbens avelsråd som tillsammans med SÄK
och SKK kommer att utarbeta en rasspecifik
avelsstrategi för just hälleforshundarna. Ett
första utkast från klubben har redan tillställts
SÄK och SKK:s avelskommité för synpunk-
ter. Grunden för en strategi bör vara klar un-
der år 2004.

Hur strategin utformas och vilka egenska-
per hos hundarna som då hamnar i fokus är
av stor betydelse för hur urvalet av det fram-
tida avelsmaterialet kan komma att bli. För
rasens framtida utveckling tycker jag att frå-

gan är både central och principiell. Det är
därför angeläget att vi är så många som möj-
ligt som tycker till och framför våra uppfatt-
ningar. Min egen uppfattning ger jag ju del-
vis uttryck för tidigare i denna ledare.

Årsmötet i Lycksele kan därför vara ett lämp-
ligt tillfälle där du själv som medlem tar
möjligheten att direkt delta med dina egna
synpunkter. Ett annat sätt kan vara att du
skriver ner dina funderingar och att dessa
sedan finns att läsa i vår egen medlems-
tidning.

Att så många medlemmar som möjligt sluter
upp till årsmötet är viktigt. Du har då som
medlem möjligheten att påverka klubbens
arbete och inriktning.

Väl mött i Lycksele lördagen den 16/8

Leif

Bilderna på förstasidan
Bilderna på förstasidan i tidningen visar
Hälleforsarens mångsidighet som jakthund.
Här ser ni hunden Boy född 96 som vaktar
sina byten, björn respektive lo. Boy ägs av
Pelle Rådström, Sorsele, Norsele
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Köpeavtal

I samband med årsstämman i Rätt-
vik 2002 fick styrelsen i uppdrag att
utforma ett köpeavtal att användas
inom klubben i samband med försälj-
ning av valpar.

Efter att ha konsulterat både SKK samt Kon-
sumentverket är det styrelsens uppfattning
att endast det av SKK fastställda standard-
avtalet skall användas inom klubben vid
försäljning av både valpar och vuxna hun-
dar.

Bakgrunden är framförallt den att Hällefors-
hundklubben och rasen som sådan nu är att
betrakta som fullvärdig medlem i både SKK
och SÄK. Då ligger det i klubbens och en-
skilda medlemmars intresse att anpassa sin
verksamhet till det regelverk som gäller vid
medlemskap i dessa intresseföreningar. Det
kommer även att visa sig i de nya stadgar
som styrelsen håller på att anpassa till SÄK
och SKK s stadgar.

De valpar som föds är naturligtvis resultatet
av en planerad avel där våra avelsråd haft
inflytande. Dessa valpar skall då självklart
registreras hos SKK, och för att göra detta
skickar man in en registreringsanmälan och
får i retur stamtavlor och det antal köpeavtal
som behövs, alltså det antal valpar man re-
gistrerat.

Vad många inte känner till är att konsument-
köplagen även omfattar försäljning av hun-
dar, där regleras bl a vad som kallas
konsumentköp. Säljaren åläggs här ett
strängare ansvar för det man kallar dolda fel.
Där finns också bestämmelser om avbeställ-
ning, leverans, återköp pga allergi, återköp
av annan anledning.

Detta kan få till följd, om man har otur, att en
tvist uppstår mellan säljare och köpare om
hunden uppvisar symptom på en defekt som
är genetiskt betingad. Det kan då enligt kon-
sumentköplagen juridiskt hänföras till vad
man kallar dolt fel. I dessa fall kan säljaren
betraktas som ekonomiskt ansvarig och lö-
per alltså risk att bli ersättningsskyldig.

För att få en rimlig riskfördelning mellan
säljare och köpare har SKK utformat sitt kö-
peavtal så att det kan kombineras med en
valpkullsförsäkring för säljaren och att kö-
paren förbinder sig att hålla hunden försäk-
rad under de två första åren. Det är den tid
som man juridiskt kan anse säljaren som
ansvarig för sk dolda fel.

Man behöver naturligtvis inte följa alla
dessa rekommendationer om man inte vill,
men bör då vara medveten om att konsu-
mentköplagen reglerar de eventuella tvister
som kan uppstå.

Man har i SKK s köpeavtal genom en enkel
kryssmarkering  att  välja utformning av av-
talet mellan säljare och köpare. Man kan
också hänvisa till övriga överenskommelser
i särskild bilaga.

Det är alltså styrelsen uppfattning att all för-
säljning av Hälleforshundar bör regleras i
av SKK fastställda köpeavtal. De är anpas-
sade så långt möjligt för att undvika tvister
mellan säljare och köpare. Vi är naturligtvis
måna om att endast avla på friska och sunda
Hälleforshundar och då är riskerna naturligt-
vis mycket små att behöva hamna i tvister
där köparen hävdar att hunden är behäftad
med fel som kan hänföras till oseriös avel.

/Wåge Lundgrehn
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Hälleforsaren-jakthund och trogen kamrat
Vi hundägare värdesätter hundarnas
egenskaper olika. Av den anledningen
har vi idag ett antal olika älghundar
och ett otal olika korsningshundar.

Tiden innan jag köpte min första hällefors-
are funderade jag mycket över vilka egen-
skaper jag värdesätter mest hos en älghund.
Tur för mig var att en kamrat till mig haft en
bra hane från Axel Hellström. Det var en rik-
tig ståndhund som var tidigt jaktmogen och
jagade till 12-års ålder. Han undvek främ-
mande människor i skogen, kom alltid själv-
mant tillbaks och sa ifrån om någon var
oförståndigt närgången. En del av oss tycker
om en sådan hunds integritet och mentali-
tet. Många andra tycker något helt annat.
Det var dessa egenskaper jag ville ha på min
nästa hund. Jag har nämligen alltid betrak-
tat hundar som söker sig till vem som helst i
skogen som en vämjelse. Det var därför jag
tyckte det kunde vara intressant att prova en
hälleforsare.

Att en hund är restriktiv i sitt umgänge med
främmande människor torde inte ha betrak-
tats som något negativt av de som fört häll-
eforsrasen vidare, uppfödarna och de ras-
trogna ägarna. De har sannolikt hållit fast
vid hälleforsaren för att de har egenskaper
som inte är allmänna bland de etablerade
älghundsraserna. Så vitt jag har förstått har
en till viss del medveten avelsplanering gjort
att hälleforsarnas mentalitet mer än tidigare
liknar de större älghundsrasernas. Jag tycker
inte detta är helt tillfredsställande. Bland
jämt- och gråhundarna produceras idag
mycket bra jakthundar. Där ligger såvitt vi
kan se idag hälleforsarna varken markant före
eller efter. Dess lite speciella mentalitet är

dock ett särdrag som är ett bra motiv för
hälleforsarnas existens, det vore tråkigt om
den gick förlorad.

För att få starta på jaktprov behöver
älghundarna ha visats minst en gång på en
hundutställning. Detta sannolikt beroende
på att utställningarna genererar pengar till
de lokala arrangörsklubbarna. Oavsett vad
man tycker om utställningar är det inte nå-
gon större uppoffring. Visar det sig senare
att hunden utvecklas positivt jaktligt är det
bara att starta på jaktprov och det bör man
göra om man vill att vår ras skall utvecklas
till det bättre. Personligen har jag ett ljumt
förhållande till hundutställningar, det delar
jag med många andra hälleforsägare. De
flesta av oss har ju köpt våra valpar när ra-
sen inte var officiellt godkänd och således
inte berättigad att delta. Jag har dock åkt på
ett antal utställningar och kommer även i
framtiden att göra det. Man kan se det som
en god möjlighet att knyta nya bekantska-
per och involvera de delar av familjen som
inte jagar i det gemensamma hundintresset.
Som en parentes vill jag nämna utställnings-
domarnas utsökta självdisciplin. Att stå en
hel dag och koncentrera sig för att göra ett
så bra jobb som möjligt med hundar som
skäller oavbrutet med ägarnas godkännande
är fantastiskt.

Jag ser heller inget fel i att åka på hur många
utställningar som helst, det är bara roligt att
möjligheten nu finns för de som finner ett
stort nöje i det. Tyvärr kan man konstatera
att det finns uppfödare som värdesätter
utställningsresultaten lite för högt. Vissa
tikar har haft flera kullar trots att det saknas
någon som helst dokumentation på jaktlig
förmåga, skriftlig såväl som muntlig. Utom
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då möjligtvis av uppfödaren själv och då
helst så sent på kvällen som möjligt när allt-
för många hundar förvandlas till riktiga jakt-
maskiner. Dessa parningar kan man förmoda
skett utan avelsrådets välsignelse och det
sker i alla raser och kommer så alltid att göra.
Skadan blir dock större i raser av hällefor-
sarens numerär. I de större raserna utgör de
ett mindre problem, det stora utbudet av val-
par gör det svårt att sälja valpar efter jaktligt
oprovade föräldrar. Så är långt ifrån fallet
bland hälleforsarna. Kölista med hundlösa
jägare som otåligt väntar på en valp är verk-
ligheten hos oss. Sådant slår upp varenda
stängd dörr som finns för de som har andra
syften med sin uppfödning än att medverka
till att tillföra rasen något positivt.

En av många fördelar med SÄK är deras am-
bition att hålla älghundarna friska. Uppfö-
dare som avlar på dysplastiska hundar får
sitt namn publicerat i Älghunden, deras
medlemstidning. Röntgade hundar med HD-
fel tas in i Älghunden med grad av HD samt
föräldradjurens namn. HD-fel kommer tro-
ligtvis aldrig att försvinna helt. Vi kan och
bör dock hjälpas åt att minska detta gissel
genom att endast avla på friröntgade hun-
dar, bakslagen kommer att opassande dyka
upp ändå på potentiellt förstklassigt avels-
material. Det har dock dessvärre förekom-
mit hälleforsägare som nonchalerat detta.
Kanske är hundarna först parade och först
därefter röntgade. I vilket fall som helst är
det beklagligt. Vore vår ras av olika anled-
ningar på ättestupan skulle kanske vissa
noga planerade avsteg vara försvarbara, där-
till är man då nödd och tvungen. Av

jaktprovsresultaten under de tre senaste sä-
songerna att döma är det på långa vägar inte
så, vi är konkurrenskraftiga. Det mycket
sorgliga i att äga en utmärkt älghund som
inte håller fysiskt och inte får föra dessa gener
vidare skall vi bespara varandra.

För att komma sanningen nära i jakthunds-
avel bör strategin alltid läggas av någon som
ser helheten. Vi bör därför alltid konsultera
avelsrådet inför en parning. Till de som väl-
jer att stå utanför och låta andra intressen gå
före byggandet av en fortsatt god älghund
finns bara ett botemedel. Köp ingen valp ur
en kull som inte rekommenderats av avels-
rådet! Det är bara marknaden som kan fil-
trera bort oseriösa aktörer.

Avslutningsvis vill jag referera till intressant
läsning i Laikabladet Nr 3-4 2002. Där in-
tervjuas Erik Wilsson. Han är en internatio-
nellt erkänd etolog och tidigare chef vid
hundskolan i Sollefteå. Redaktionen för
Hälleforstidningen bör förhöra sig om möj-
ligheten att publicera den. Den är mycket
intressant.

Lit den 26 februari 2003

Jörgen Marcusson
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Årets julklapp!
Förväntningarna var stora och jag
kunde knappt vänta tills det blev sep-
tember och dags för septemberjakten
att dra igång. I år skulle det bli extra
spännande! För jag skulle för första
gången släppa min Hälleforsare som
nu var cirka ett och ett halvt år gam-
mal.

Det hela blev ju inte mindre otåligt genom
att jaktlaget skjutit fram jaktens början till
helgen efter premiärveckan. Jakt skulle det
bli ändå, på Skogshögskolans marker, fast
inte med hjälp av hund utan som drevjakt.
Men det är en annan historia som jag inte
skall berätta om här.

Någon vecka innan jakten skulle dra igång
hände det som inte får hända, Stella som min
Hälleforsare heter slutade äta! Visst, hon har
väl alltid varit lite dålig med att äta och
mycket väl kunnat hoppa över ett mål mat
utan att det varit någon stor sak. Men nu var
det allvar, trots att vi tränat ganska hårt både
hon och jag så åt hon inte alls. Som liten
hade hon slidkatarr och även då slutade hon
att äta. Därför var jag lite extra på min vakt
och när jag kollade hennes ”dosa”, ja då fick
jag se en massa gulaktigt slem, vilket inte är
bra. Iväg med lilltrollet till veterinären som
undersökte det. Jodå, det verkade vara slid-
katarr igen. Veterinären rakade av pälsen på
magen för att kunna ultraljudsundersöka
henne och kunde då konstatera att det inte
gått upp i livmodern. Dock var det lite oro-
ligt för det fanns vätska i livmodern som inte
borde ha varit där. Veterinären sa att med lite
tur skall det nog bli bra från slidkatarren men
om det händer igen så vore nog en operation
för att avlägsna livmodern det bästa. För
vätskan som fanns i livmodern skulle i prin-

cip när som helst kunna utvecklas till en
livmoderinflammation. Med hjälp av anti-
biotika och vila verkade det som att Stella
började bli bättre igen och vad det gäller
vätskan i livmodern så hoppas vi på att det
försvunnit ut vid löpet. Som det är nu är hon
nästan lika glad i maten som min tax!

Vad det gäller septemberjakten blev det inte
mycket med den för mig och Stella. Men vi
spårade lite älg och gick ett eftersök på en
älg som visade sig gått nästan fyrahundra
meter trots att lungorna var träffade. Så visst
fick hon vara med och känna på det där med
älgjakt.

Att vi sen sköt sju stycken älgar för min lilla
tax det är ju en historia i sig. Det är otroligt
effektivt på små områden med bra möjlighe-
ter att passa av. Då går jag helt enkelt och
bandar av med taxen. Problemet är väl att
det inte blir många skottchanser för egen del
då taxen mer eller mindre skriker och skäller
ut sin frustration över att inte få springa lös
och driva älgarna på egen hand. Men roligt
är det även för passkyttarna som hör var man
är och när man har älg på gång. En annan
mycket trevlig sak är att man lär sig otroligt
mycket bara genom att gå och spåra älgarna,
se hur de rör sig i terrängen hur de liksom
har koll på var folket står på pass och koll på
var jag och hunden är. I början av jakten var
det som alla minns ganska varmt och älgarna
gillar inte värme särskilt mycket. Så vid flera
tillfällen gick de bara undan några hundra
meter och lade sig i myrkanter, för att vila
och svalka sig. För att lagom när vi började
närma oss resa sig upp och gå i väg igen. Allt
detta tycker jag är en mycket bra kunskap
att ha med sig när man väl står där inför ett
eftersök som tyvärr alltid kommer för eller
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senare. Genom att känna till hur en frisk älg
beter sig kan det hjälpa en mycket bra hjälp
på traven vid svåra eftersök. Nog om älg-
jakten med tax, det var ju som sagt en annan
historia.

Hur blev det då med Hälleforsaren? Jodå,
senare på hösten var vi ute flera gånger i
veckan främst på skogshögskolans marker
runt Umeå. Hon är väldigt trång i söket men
hon är ju bara en unghund än så länge och
jag vill ju dessutom inte ha en hund som
man bara ser svansen av på morgonen och
sen får hämta ett par mil bort nästa dag. Att
hon har jaktintresse går inte att ta miste på
för hon jagar allt från näbbmöss till tjäder.
Fast hur var det då med älg undrar ni säkert?
Jodå, visst har hon intresse för älgspår! Men
skall man leta igenom varje stubbe efter möss
och reda ut varje harlöpa blir det inte så
mycket tid över för just älg. Sen verkar vi
haft lite otur under hösten för varje dag vi
varit ute har det mest varit gamla spår på

markerna. Eftersom det kom snö ganska ti-
digt har man kunnat se om det är några älgar
i närheten.

Under slutet av november och mitten av de-
cember åkte jag ofta till Jämtland på hel-
gerna för och jaga där. Då hade vi allt lite älg
uppe vissa dagar och hon är ju inte sen att
sticka i väg i älglöporna hon hittar. Hon
sticker iväg och är borta i en halvtimme un-
gefär. Sen har vi gått och spårat väldigt många
kilometer, ja även mil ibland efter älg. Allt
för att få henne att fatta att det är just älg
husse tycker är intressant och inte alla har-
spår och annat smått som finns i skogen. Detta
tror jag har fått henna att börja tappa intres-
set lite för näbbmöss och annat småvilt. Så
ett par helger innan jul var jag i Jämtland
och det var riktigt kallt, men jag skulle min-
sann jaga för jag hade gett mig den på att
innan jakten var över skulle hon på något
vis ge ett besked om att hon minsann har det
i sig, det där med att skälla på älg.

Stella, gav husse fjorårets bästa julklapp
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Så det var bara på med skidorna för att ge sig
ut och spåra älg. Efter ett tag började jag
frysa som den Bleking jag är född till. Fast
just då kom jag fram till en tallplantering
och det är ju godis för älgarna på vintern.
Mycket riktigt, färska spår in, men inga ut ur
planteringen. Stella for iväg in och var borta
ett bra tag för att sen komma tillbaka igen.
Jaha, inte denna gång heller tänkte jag men
smög vidare runt planteringen. Rätt som det
var stannade hon till, upp med nosen och
öronen på helspänn! Sen bar det iväg så snön
yrde! Jag efter så småningom på skidorna
och där var det helt färska älgspår och färsk
älgskit som inte var frusen trots att det var
ner mot 25 minusgrader. Äntligen! Försik-
tigt följde jag hennes och älgens spår. Kol-
lade upp så att vinden inte låg fel men den
såg ut att vara sammarbetsvillig. Älgen hade
gett sig iväg med full galopp rakt uppför
berget. Det är verkligen fantastiskt hur de
kan ta sig fram. Stella var borta i över en
timme men lyckades väl aldrig få stopp eller
kontakt med älgen. Men nu visste jag att
hon iallafall inte var rädd för att ta upp kam-
pen med en älg.

Så med en ganska behaglig känsla inom mig
gav jag mig av söderut till mina föräldrar i
Blekinge för att fira jul. På vägen hem stan-
nade jag till hos en bekant utanför Söder-
tälje för att jag jaga lite vildsvin och rådjur.
Snacka om vilttäthet! Vi sköt två rådjur för
min lilla tax som äntligen fick driva fritt.
Men tyvärr hade Stella nu börjat löpa så nå-
gon gris fick hon inte pröva på. Men vi var
uppe vid en foderplats på natten och kol-
lade på några grisar och när jag tog ut henne
ur bilen var hon inte sen att vädra och visa
att hon minsann inte ”fegade” för lite gris-
doft, fast allt är ju mycket enklare när husse
håller i kopplet. Så nästa år kanske vi försö-
ker oss på det här med grisjakt också.

Väl hemma i Blekinge var det tänkt att bli
rådjursjakt för hela slanten men då började
även lilla taxen löpa. Så det blev till åka och
jaga hos vänner och bekanta. Men så någon
dag innan jul var jag ute i skogen och där
hittade jag älgspår! Så nästa dag som var
självaste julafton tog jag Taxen och Hälle-
forsaren med mig för och se om vi inte kunde
hitta något kul. Nämnas skall att det börjar
komma lite gris även hemma och i just den
delen av skogen jag var på väg till hade vi i
somras sett ganska mycket bökade av just
grisar. När jag kommit upp en bit i skogen
släppte jag lös Stella. Grannen har ganska
många katter och det skulle ju inte vara så
bra och störa julefriden med att ha en gul,
lite galen hund som sprang och jagade upp
alla dessa i träden på självaste julafton. Nåja,
hon började som vanligt att tokspringa och
göra sina små attacker mot lilla taxen som
på taxars vis blir vansinnig över att den gule
får springa lös och ha kul medan hon som
minsann kan det där med att jaga alltid ska
få gå kopplad. Efter cirka en timmes små-
lullande ser jag hur Stella lägger bak öronen
och drar iväg målmedveten med full fart och
på något vis kändes det att nu kanske det
ändå skulle bli allvar av.

Efter tre fyra minuter hörde jag att hon bör-
jade skälla. Och det var inget vanligt skall,
hon lät vansinnig! Min första tanke var att
nu står hon och skäller på någon som är ute
och jagar småvilt eller kanske någon som är
ute och rider. Men sen gick jag närmare med
taxen och då fick vi se spåren i snön. Äntli-
gen! Hon skäller ju på älg! Taxen började
också gnälla och ha sig så nu gällde det att
ta det kallt och låta Stella jobba. Först kol-
lade jag vinden för att se från vilket håll jag
skulle försöka smyga mig på det hela. Sen
gick jag runt för att komma i rätt vind samt
försökte att få taxen att vara lite tyst. Medan
jag började smyga runt skällde Stella som
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besatt och jag var helt upprymd av tanken
att min lilla gumma faktiskt verkade skälla
på älg. När jag sedan var ganska nära blev
det helt tyst. Fasen, tänkte jag! Stötte jag
dem nu? Då  såg jag Stella titta fram över en
liten kulle, bara för att kolla var jag höll hus,
för att lika snabbt återvända till älgen och
börja skälla igen. Sen blev hon återigen tyst.
Då var jag framme vid ett kallhygge och i
bortre kanten av hygget såg jag en älg som
stod och såg lite vilsen ut. Vart var min hund
nu då?

 Jo, hon sprang omkring och letade spår pre-
cis framför mig. Jag band taxen som också
började gnälla och nästan skälla för vi hade
vinden rakt mot oss från älgen och hon vis-
ste ju vad man skulle göra. Jag smög fram
och letade spår och det såg ut som det varit
fler älgar i kanten på hygget där jag nu be-
fann mig. Troligen hade de delat på sig där
och Stella släppt dem eller något liknande.
Men tillslut fick hon vittring av älgen på
hygget och då blev det full fart rakt emot
älgen. Det var ett ganska stort hygge för att
vara i Blekinge så det tog några minuter för
henne att komma närmare älgen. När hon
var sjuttifem meter från den stannade hon
och började skälla igen. Så otroligt häftigt
att se henne helt galen på älgen men hon
höll sig på bra avstånd och älgen fattade nog
inte alls vad som stod på, för vad jag vet har
ingen jagat med ställande älghund på dessa
marker. Men efter att taxen börjat skälla och

älgen börjat ana lite oråd tog den till flykten
in i en tät granplantering. Stella följde efter
och hon var borta i cirka 40 minuter för att
sedan komma tillbaka till mig som då var på
väg runt området småjoggandes på en väg
för att försöka runda älgen. Detta lyckades
ju givetvis inte för den var långt bort innan
jag kommit fram där den korsat vägen jag
småsprang på. Men när vi återigen gick på
spåren var den gule inte sen med att sticka
iväg i hopp om att återigen få skälla på äl-
gen. Hon återvände dock ganska snart och
liksom gjorde mig uppmärksam på att den
där älgen minsann lärt sig att man skall se
upp när det kommer en Hälleforsare till sko-
garna i Blekinge.

Detta var nog den bästa julklapp jag någon-
sin fått. Men det ligger bra många timmar
bakom den. Det var ett skönt besked att få
innan jakten helt var slut för den här sä-
songen. Att hon sedan även har tre ettor på
utställning gör ju inte saken tristare! Så in-
för nästa septemberjakt har man redan bör-
jat bygga upp förväntningar om att om det
vill det sig riktigt väl, kanske man får smyga
sig in på ett ståndskall och skjuta en älg för
sin vackra gula älghund. Det är nog det enda
som skulle kunna överträffa årets julklapp
som jag

Carl-Fredrik Nilsson

En man var ute och gick på stan en dag. Då såg han två gubbar som

uppförde sig väldigt underligt. Den ena gick och grävde ett hål i

marken, och den andra gick efter och fyllde på med jord.

”Vad håller ni på med?” frågade gubben, varpå den ene svarade:

”Jo, det är så att vi är trädplanterare, och egentligen skall vi vara

tre stycken, men han som stoppar ner träden är sjuk idag...”
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Västsvenska Älghundklubben
RONJA

Regnr: AS40761/2001 A Född: 19940704 Far: AS00893/89 JONTE
Mor: Ej registrerad Ägare: Ivarsson, Mikael Alefors

Provdatum: 20021121 Erhållet pris: 1 Poäng: 74
Domare: BENGT HANSSON
Hunden släpptes kl: 0805 Provet avslutades kl: 1523
Älgarbetetets längd: 217 min. Gångstånd: 25 min. Fast stånd: 162 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 6
 Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 9 Vilja att förfölja: 7 Ställande flyende älg: 9
Skalltid: 9 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 7
Samarbete: 7 Lydnad: 4

Provtext: Söker ut i bra tempo. Sökturerna är 5-10 min. 1023 upptag ca 500 m framför oss i
fast stånd. Misslyckad ansmygning som resulterar i gångstånd 1210-1235. 1238 sken ca 1
km. 1243 fast stånd. 1325 är jag på ståndet och ser hundens älgarbete. Ronja står ca 5m
framför älgen och skallar med 70 skall/min. 1338 märker älgarna oss, sken. Ronja efter
älgarna och återkommer 1400. Ronja söker som tidigare och vi får ingen mer älgkontakt
under dagen.

Jaktprovsresultat
Här redovisas de jaktprov där hundarna har erhållit första, andra eller tred-
jepris

Veterinären var i byn och skulle göra besök

hos en bonde. Han stannar en man och frå-

gar efter var Nils Pettersson bor. Mannen

kliar sig begrundande i kalufsen.
- Nils Pettersson.... Jag tror inte det bor

någon Nils Pettersson i den här byn.

- Inte? Så märkligt, han kallas visst Gris-

Nisse.
- Jasså, Gris-Nisse! Ja, det är ju jag det!
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RONJA

Regnr: AS40761/2001 A Född: 19940704 Far: AS00893/89  JONTE
Mor: EJ REGISTRERAD Ägare: Ivarsson Mikael, Alefors

Provdatum: 20021215 Erhållet pris: 3 Poäng: 58
Domare: ARNE BERNTSSON
Hunden släpptes kl: 0800 Provet avslutades kl: 1410
Älgarbetetets längd: 245 min. Gångstånd: 5 min. Fast stånd: 75 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 4 Ståndsskall på upptagsplats: 7
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 4 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 8
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Släpp 0800 söker i turer om 2-15 min. 0910 upptag 250 m gångstånd 0920-0925
åter fast till 1030 tystnar hunden som är tillbaka 1045. Går på sök, upptag 1140 några få
skallrepriser på upptagsplatsen som skenar till provtidens slut. Hunden tillbaks 1645. Pro-
vet avslutas 14.10.
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Östsvenska Älghundklubben
HÄLGE

Regnr: AS37181/2001 Född: 20010525 Far: AS00462/96
SIMBA   Mor: AS00840/95 MOA Ägare: Stefan Ivarsson, Herräng

Provdatum: 20021223 Erhållet pris: 2 Poäng: 66,5
Domare: BENGT ALBINSSON
Hunden släpptes kl: 0730 Provet avslutades kl: 1300
Älgarbetetets längd: 223 min. Gångstånd: 51 min. Fast stånd: 105 min.

Tempo i sök: 5 Sökets omfattning: 7  Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 4 Ståndsskall på upptagsplats: 8
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 6
Samarbete: 10 Lydnad: 4

Provtext: Fast stånd i upptaget. Dock en liten förflyttning efter 75 min. Är på ståndet 0945
med bra skt på ko+kalv ofrivilligt lätt stöt i det skrapiga föret. Undan i sakta gångstånd som
går runt provgruppen. Kommer på våra spår 1020 varvid Hälge besöker oss 1022. Efter
tvekan tas älgarna an igen med ny skallgivning 1047 går i repriser till 1118 då det blir tyst.
Hälge åter 1143. Vi går nu provtiden ut men inget mera upptag.
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TUVA

Regnr: AS00777/98 Född: 19980212 Far: AS00441/93  BANJO
Mor: AS00357/93  AYLA Ägare: Ericsson Magnus, Husby-Rekarne

Provdatum: 20020117 Erhållet pris: 2 Poäng: 64,5
Domare: ERIKSSON ANDERS
Hunden släpptes kl: 0815 Provet avslutades kl: 1357
Älgarbetetets längd: 164 min. Gångstånd: 31 min. Fast stånd: 133 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7  Förmåga att finna älg: 10
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 2
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 8 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 9
Samarbete: 3 Lydnad: 3

Provtext: Söker i mycket bra tempo i perioder 5-15 min. Upptag 08.57 ca 600m bort. Fast
stånd 2 min, gångstånd 31 min, fast stånd 131 min och är på ståndet 11.40. Skt på vuxen älg.
Hunden kommer nästan fram till domaren men återgår snabbt till ståndet och det blir flykt.
Från 11.41 ingen kontakt med hunden som återfinns vid bilen 14.10. Skallets hörbarhet är
mycket bra, täthet och täckning 78 skall/min. Kan inkallas under sök. ID OK.
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Gävleborgs Älghundklubb
MIRA

Regnr: AS00957/97 Född: 19970213 Far: AS00226/90 RALLY
Mor: AS00177/88 IDA Ägare: Mårtensson Carl-Axel, Viksjöfors

Provdatum: 20021010 Erhållet pris: 3 Poäng: 54,5
Domare: HELSÉN KARL EVERT
Hunden släpptes kl: 0630 Provet avslutades kl: 1322
Älgarbetetets längd: 163  min. Gångstånd: 21 min. Fast stånd: 86 min.

Tempo i sök: 5 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 6 Ställande flyende älg: 2
Skalltid: 5 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 6
Samarbete: 7 Lydnad: 4

Provtext: Mållångsbo Vvo. Tiken ut i sökturer på 4-8 min i bra tempo. Inkallning ua. 0822
upptag 600 m, gångstånd fram till 0827 då det blir fast. 0832 gångstånd. 0847 fast, tiken
skallar 50-70 skall min i bra hörbarhet. 1007 tyst och tiken åter 1050. 1205 nytt upptag 100
m framför oss, sken tiken åter 1210. Nytt upptag 1235 100 m från oss, ko med kalv kommer
i gångstånd rakt på oss, 1240 sken och tiken åter 1245. Ingen mer älgkontakt, provet
avslutas 1322.
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Bergslagens Älghundklubb
ARGUS

Regnr: AS00821/97 Född: 19970510 Far: AS00519/92 TITO
Mor: AS00538/93  AMIRA Ägare: Stake Sören, Glava

Provdatum: 20021030 Erhållet pris: 1 Poäng: 70,5
Domare: HAGSTRÖM KJELL
Hunden släpptes kl: 0630 Provet avslutades kl: 1212
Älgarbetetets längd: 257  min. Gångstånd: 0  min. Fast stånd: 151 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 8
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 5
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8
Samarbete: 6 Lydnad: 9

Provtext: Söker i högt tempo i perioder om ca 3 min. Kan kallas in på sök. 0712 upptag
300m bort, fast stånd i upptaget. Skallar 60-80 skall/min med mycket bra hörbarhet. 0800
besöker hunden provgruppen. 0915 skottillfälle på ensam tjur. Hunden besöker både förare
och domare. 0924 stötning. 0930 har hunden kontakt med älgen, skallar någon minut. 0940
hunden åter. 1015 nytt upptag ca 600m bort. 1030 hörs några skall ännu längre bort. 1145
hunden åter. 1153 upptag inom 200m 1212 kallar ägaren in hunden från ståndet, kopplas.
Provet avslutas 1212.
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Dalarnas Älghundklubb
BIRA

Regnr: AS00827/98 Född: 19980626 Far: AS00519/92 C TITO
Mor: AS00538/93  AMIRA Ägare: Spjut Henry, Sollentuna

Provdatum: 20021005 Erhållet pris: 3 Poäng: 58,5
Domare: HANS HANSSON KNUTS
Hunden släpptes kl: 0645 Provet avslutades kl: 1150
Älgarbetetets längd: 205  min. Gångstånd: 4 min. Fast stånd: 91 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 4
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 4 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 9
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Gärdsjöbygdens VVO. Id. ua. 0650 upptag 600 m bort. 0655 går undan 500 m i
gångstånd, åter fast. Rör sig steg för steg under tiden ca 300 m fram till 0823 sedan tyst.
0828 åter skall fram till 0830 sedan tyst, sken, hård stöt. 1015 tiken åter. Söker i perioder om
2-10 min, en tur på 26 min, mycket bra tempo. Tiken skäller 70 skall/min, bra hörbarhet.
Provet avslutas 1150.
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Jämtland-Härjedalens Älghundklubb
EROS

Regnr: AS00767/98 Född: 19980602 Far: AS00165/94 A MORRIS
Mor: AS00386/93 A ZITA Ägare: Markusson Jörgen, LIT

Provdatum: 20020926 Erhållet pris: 1 Poäng: 73
Domare: BERGSTRÖM ANDERS
Hunden släpptes kl: 0635 Provet avslutades kl: 1610
Älgarbetetets längd: 175 min. Gångstånd: 5 min. Fast stånd: 160 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 9
Ståndsskallets kvalitet: 8 Vilja att förfölja: 5 Ställande flyende älg: 7
Skalltid: 8 Skallets hörbarhet: 9 Skalltäthet: 9
Samarbete: 10 Lydnad: 9

Provtext: Söker i bra tempo, turer 3-7 min. 1110 Upptag 400 m, står fast. Får jobba hårt för
att älg ska stanna på upptagsplatsen i hård blåst. Efter 50 min, förflyttning 300 m från
kalytan till skogen. 1320 Skottillfälle ko, inkallning lätt stöt. Gångstånd till 1325 sedan
fast. Skäller 70-75 skall/min med utmärkt hörbarhet. Närmar oss ståndet 1355 kon rakt mot
oss o hård stötning. Hund tar kontakt, upptar jakt direkt. Efter 200 m hund når älg, går i vind,
sken. 1405 Åter, prov forts. men ej mer älgkontakt. Inkall under sök UA. Provet avsl. 1610.
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LUDDA

Regnr: AS1029/2000A Född: 20000406 Far: AS00477/96 FROJA Mor:
AS00534/95A MINJA Ägare: Markusson Jörgen, LIT

Provdatum: 20021125 Erhållet pris: 1 Poäng: 73
Domare: PER-JAN PERSSON
Hunden släpptes kl: 0735 Provet avslutades kl: 1334
Älgarbetetets längd: 262 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 144 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 10
Avstånd till upptagsplats: 9 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 8
Samarbete: 10 Lydnad: 4

Provtext: Tiken går ut i bra tempo sökturer 5-15 min, lockas lätt in under sök. 0834 hetsigt
upptag ute på ett stort hygge i medvind 800 m från oss, fast stånd sen det förflyttat sig av
hygget, vi hör tiken under det att vi går runt för att komma i vind. 0914 ur hörhåll, 1020
finner tiken i fast stånd med hjälp av pejl 2 km från upptagsplatsen, tiken skallar med över
70 skall/min uppehåll ej störande gällt men med mycket bra hörbarhet. 1150 skottillfälle på
ensam ko. 1154 tar tiken kontakt och kan kopplas, älgen orolig och ger sig iväg 1200 åter
fast hör tiken till 1210 sedan tyst följer älgspåren tills vi möter tiken 1256. Ingen mer
älgkontakt. Provet avsl. 13.34
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LUDDA

Regnr: AS1029/2000A Född: 20000406 Far: AS00477/96 FROJA Mor:
AS00534/95A J MINJA Ägare: Markusson Jörgen, LIT

Provdatum: 20021007 Erhållet pris: 1 Poäng: 70,5
Domare: SVEN-EGON LUNDSTRÖM
Hunden släpptes kl: 0700 Provet avslutades kl: 1610
Älgarbetetets längd: 197 min. Gångstånd: 10 min. Fast stånd: 134 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 7
Ståndsskallets kvalitet: 7 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Försvinner vid släpp o är borta till 1035. Traktbyte. 1050 Nytt släpp. Söker i bra
tempo turer 5 min. Inkall under sök UA. 1110 Skäller, oroligt sedan stabilare, älgar förflyttar
sedan fast. 1227 Skottillfälle ko+kalv. 1255 Lätt stöt misslyckad inkall. Skottillfälle. 1258
Åter fast efter 300 m. Skäller 80 skall/min m mkt bra hörbarhet. 1337 På ståndet, misslyckat
inkall, hård stöt. Hund tyst efter. 1427 Åter. Provar tik tid ut. Provet avsl. 16.10

En älg som dricker vatten i bäcken lyfter

huvudet, speglar sig och säger:

- Jag är skogens konung!

Bakom sig hör älgen en grov röst. Det är

en björn som irriterat säger:

- Vad är det du påstår?

Älgen vänder sig om, får syn på björnen och

svarar:

- Åh, förlåt! Man pratar så mycket strunt

när man druckit...

- Tycker din hund om barn?- Sådär. Mest gillar han köttfärs.
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Boken om Hälleforshunden

Här visar Nils Bäcklin upp ett provexemplar av boken Hälleforshunden.
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Nu är boken omNu är boken omNu är boken omNu är boken omNu är boken om
HälleforshundenHälleforshundenHälleforshundenHälleforshundenHälleforshunden

klarklarklarklarklar.
 
I boken kan du läsa om rasbeskrivning, histo-
rik, uppfödning, dressyr, injagning, mönstring,
jaktprov, tidningsartiklar, intervjuer och jakt-
berättelser.

Boken är rikt illustrerad och omfattar totalt 400
sidor varav 200 sidor färg och 200 sidor svart-
vit.

Den som beställde boken redan för ett par år
sedan finns registrerade och kommer automa-
tiskt att kontaktas.

Den som vill nybeställa, ring Nils Bäcklin 0150-
344 128.

Boken kommer att kunna distribueras omkring
15 juni 2003.

Jag kommer att närvara vid Hälleforshundens
årsstämma i Lycksele 16 augusti, där beställda
böcker kan hämtas.

Även direktförsäljning kommer att ske.
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J MOLLE

Regnr: AS00466/96 A Född: 199960212 Far: AS00237/89 ARRAK
Mor: AS00076/91DOLA Ägare: Johansson Kalle Åsele

Provdatum: 20020928 Erhållet pris: 1 Poäng: 83,5
Domare: DAN SVANSTRÖM
Hunden släpptes kl: 0708 Provet avslutades kl: 1250
Älgarbetetets längd: 228 min. Gångstånd: 9 min. Fast stånd: 185 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 9 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 9 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8
Samarbete: 9 Lydnad: 9

Provtext: Söker i turer 4 min, i mycket bra tempo. Inkall under sök UA. 0750 Upptag 600 m
bort i m.vind. 70-80 skall/min med mycket bra hörbarhet. 1007 På väg in mot ståndet tar
hund kontakt. 1014 Skottillfälle ko+kalv, jag försöker förflytta men älgar stötta, förflyttar
sig 300 m. 1055 Inkall av ägare, kopplingsbar. Älg rör sig, stöter. 1104 Hund
tystnar. 1138 Återkommer. Provtid ut utan mer älgkontakt. Provet avsl. 12.50
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SIMBA

Regnr: AS00462/96 C Född: 19960314 Far: AS00206/91  RISTO
Mor: AS00166/94  NINJA Ägare: Söderberg Mikael, Sörbygden

Provdatum: 20021004 Erhållet pris: 1 Poäng: 75,5
Domare: SVEN EDSTRÖM
Hunden släpptes kl: 0725 Provet avslutades kl: 1233
Älgarbetetets längd: 231 min. Gångstånd: 10 min. Fast stånd: 175 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 4 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 8 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: 0733 Lugnt upptag 300 m, fast stånd på upptagsplatsen till första stötning 0935.
0920 Skottchans sedan flera skottchanser under övrig provtid. 0922 Misslyckat inkallnings-
försök. Efter stötning enstaka skall till 0950 sedan fast stånd c:a 2 km. bort. 1000 tystnar
Simba, 1005 besöker Simba oss vi befinner oss 6- 700 m. från ståndplatsen Simba återgår
omedelbart. 1010 Nytt fast stånd. 1015 Blir det gångstånd i 500 m sedan fast 1025. 1103 är
vi inne på ståndet i den svaga byiga vinden värlöper vi med sken som följd. 1124 Är Simba
åter ingen mer älgkontakt. Simba söker i turer om 8-15 min i bra tempo. Simba skallar 70-80
skall/min med mycket bra hörbarhet.
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Västerbottens Älghundlubb.
CAKKO
Regnr: AS00410/95 B Född: 19950327 Far: AS00167/87 BUCK
Mor: AS00858/91 AJJA Ägare: Boman Jan, Lycksele

Provdatum: 20021024 Erhållet pris: 1 Poäng: 75,5
Domare: LENNART FORSGREN
Hunden släpptes kl: 0747 Provet avslutades kl: 1322
Älgarbetetets längd: 278  min. Gångstånd: 31 min. Fast stånd: 140 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 9 Ståndsskall på upptagsplats: 9
Ståndsskallets kvalitet: 7 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 7
Skalltid: 8 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 6
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Vänjaurbäck VVO. Hunden ut i en söktur på 12 min i mycket bra tempo, inkall-
ning u.a. 0807 upptag ca 800 m. med fast stånd tiden ut. Skalltätheten 57-68 skall/min med
små pauser, hörbarheten mycket bra. 0945 skottillfälle. Inkallning negativ, stöt. 0950 fast ca
700 m bort. 0957 gångstånd. 1005 fast till 1040 sedan sakta gångstånd som kommer mot
domargruppen, 1103 vindstötning som följd med skall då och då som tystnar bortöver.
1245 hunden åter. Koppling och traktbyte. Släpp 1300, hunden gör en söktur på 3 min.
Provet avslutas 1322.
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CAKKO
Regnr: AS00410/95 B Född: 19950327 Far: AS00167/87 BUCK
Mor: AS00858/91 AJJA Ägare: Boman Jan, Lycksele

Provdatum: 20021016 Erhållet pris: 1 Poäng: 71
Domare: MELKER FREDRIKSSON
Hunden släpptes kl: 0805 Provet avslutades kl: 1425
Älgarbetetets längd: 300  min. Gångstånd: 35 min. Fast stånd: 239 min.

Tempo i sök: 3 Sökets omfattning: 2 Förmåga att finna älg: 2
Avstånd till upptagsplats: 1 Ståndsskall på upptagsplats: 9
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 5 Skalltäthet: 5
Samarbete: 9 Lydnad: 9

Provtext: Söker med godtagbart tempo, i allmänhet under 2 minuters turer. Lätt att kalla in
under sök. 0925 upptag mindre än 100 m bort, fast i upptaget. Provgruppen ser älgarna
ko+kalv, när upptaget kommer. Skalltätheten 50-70 skall/min under hela dagen, bra hörbar-
het. Pauser i skallgivningen något störande. 1100 skottillfälle, inkallning av ägaren positiv,
därefter lätt stöt 1102. 1105 åter fast ca 400 m bort. 1130 besöker hunden provgruppen.
1135 nytt skottillfälle och stöt. 1140 fast igen ytterligare 800 m bort. 1206 tyst, älgarna har
hört provgruppen närma sig. 1214 åter fast ca 1000 m bort. 1245 gångstånd fram till 1300 då
det blir fast igen. 1330 negativt inkallningsförsök som blir en stöt 1340 fast igen 700 m
bort. 1350 gångstånd fram till 1410 då det blir fast igen, älgarna har nu återkommit till
upptagsplatsen där hunden skallar provtiden ut. Provområde Holmen Skog Granfors. Provet
avsl. 1425

- Nu har din mor bott hos oss i två år.

Hur länge ska hon stanna egentligen?

- Min mor? Jag trodde det var din

Två jägare var ute i skogen när en av dem

kollapsade. Den andre tog sin mobiltelefon

och ringde 112. Han skrek:
- Min vän är död! Vad ska jag göra?

- Ta det lite lugnt, sa operatören. Allra

först ska ni försäkra er om att han verkli-

gen är död. Det blev stilla i luren en stund.

Sedan kom jägaren tillbaka och flämtade

upprört:
- Han andas svagt. Ska jag ge honom ett

nådaskott?
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KIM
Regnr: AS00494/96A Född: 19960619 Far: AS00213/92 KING
Mor: AS00068/90 STELLA Ägare: Malte Ågren, Burträsk

Provdatum: 20021116 Erhållet pris: 1 Poäng: 77,5
Domare: YNGVE LUNDSTRÖM
Hunden släpptes kl: 0722 Provet avslutades kl: 1459
Älgarbetetets längd: 213  min. Gångstånd: 12 min. Fast stånd: 155 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 10
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 8 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 8 Skallets hörbarhet: 9 Skalltäthet: 8
Samarbete: 6 Lydnad: 4

Provtext: 0912 upptag. Avstånd ca 1200 m i sidvind. Efter några skall blir det sken. 0915
Fast stånd ca 800 m från upptaget. 1033 Tystnar hunden och besöker oss. Kopplingsbar,
1036 Hunden skäller igen. 1056 Skottillfälle 1058 Hunden tystnar och besöker oss.
Kopplingsbar. 1100 Hunden skäller igen. 1102 Misslyckad inkallning. 1109 Försiktig stöt-
ning, som resulterar i sken. Skottillfälle. 1111 Fast stånd c:a 400 m bort. 1124 Tystnar
hunden och besöker oss. 1126 skäller hunden igen. 1154 Skottillfälle. 1155 Misslyckad
inkallning. 1157 Stöt, som resulterar i sken. 1158 Fast stånd 200 m bort. 1200 Gångstånd.
1212 Sken. Hunden tyst. 1245 Hunden åter. Uppkoppling och traktbyte. 1332 Nytt släpp.
1459 provet avslutas, utan att vi fått någon mer älgkontakt. Sök: Hunden har under dagen
sökt i perioder om 9-10 min i mycket bra tempo. Skalltäthet: 70-75 skall/min med utmärkt
hörbarhet.



29

KING
Regnr: AS01031/2000A Född: 20000406 Far: AS00477/96 FROJ
Mor: AS00477/96 MINJA Ägare: Tomas Andersson, Tärnaby

Provdatum: 20021025 Erhållet pris: 2 Poäng: 61
Domare:ROGER LILJESTRÖM
Hunden släpptes kl: 0750 Provet avslutades kl: 1305
Älgarbetetets längd: 255  min. Gångstånd: 85 min. Fast stånd: 110 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 3
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 4
Skalltid: 9 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 6
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Hunden söker i mycket bra tempo i turer om ca 5 min. 0805 upptag 400 m bort. Det
står fast till 0820 då det blir tyst. 0840 hunden åter, går ut igen. 0905 upptag 1500 m. Det går
undan i gångstånd i en vid bukt på ca 8 km. 1010 fast. Hunden skallar med mycket bra
hörbarhet 55-60 skall/min. 1140 skottillfälle på ko och kalv. 1145 stöt, älgarna går undan i
kraftigt sken med hunden tyst efter. 1220 hör vi hunden i gångstånd 4 km från förra ståndet.
Älgarna går över en väg som vi nyligen gått efter. 1240 tystnar hunden och kommer till oss
efter vägen 1245. Inget fler upptag. Provet avslutas. 1305.
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THUA
Regnr: AS00816/99A Född: 19990124 Far: AS00399/89 TALLO
Mor: AS00534/95 A Ägare:Patrik Fällström, Tärnaby

Provdatum: 20021030 Erhållet pris: 2 Poäng: 67,5
Domare: ERLING JONSSON
Hunden släpptes kl: 0740 Provet avslutades kl: 1530
Älgarbetetets längd: 246  min. Gångstånd: 81 min. Fast stånd: 128 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 5
Samarbete: 7 Lydnad: 4

Provtext: Söker i bra tempo i turer om 5 till 15 min, lätt att kalla in under sök. 0800 går tiken
ut efter spår av ko och kalv, åter 0843. 0930 kopplas tiken för byte av provområde, 0940
släpp. Upptag 1030 ca 300 m. Ko med kalvar som skenar direkt. 1100 tiken åter. 1154
upptag 500-600 m, fast stånd med gles skallgivning. 1205 rör det sig sakta fram till 1245 när
det blir fast. 1300 sakta gångstånd. 1310 fast. Tiken skallar nu med 55-60 skall med mycket
bra hörbarhet. 1448 sakta gångstånd. I det skrapiga föret hör älgen mig vilket resulterar i
ofrivillig stöt. 1512 tystnar hunden. 1517 gång och korta stånd. 1530 fast. Provet avslutas
med tiken i fast stånd. Provplats Vackerliden. Provet avslutas 15.30
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THUA
Regnr: AS00816/99A Född: 19990124 Far: AS00399/89 TALLO
Mor: AS00534/95 A Ägare:Patrik Fällström, Tärnaby

Provdatum: 20021106 Erhållet pris: 1 Poäng: 70,5
Domare: STIG EMILSSON
Hunden släpptes kl: 0715 Provet avslutades kl: 1235
Älgarbetetets längd: 290  min. Gångstånd: 50 min. Fast stånd: 160 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 4
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 9 Skalltäthet: 8
Samarbete: 8 Lydnad: 4

Provtext: Thua direkt ut i sök. 0735 försiktigt upptag ca 800 m bort. 0745 gångstånd i ca 4
km. 0830 fast stånd. Thua skallar med 60-70 skall/min med utmärkt hörbarhet. 1050 på
ståndet. Skottillfälle på ensam ko. Ofrivillig stötning varvid Thua gör ett kort besök, däref-
ter tyst efter älgen. 1225 Thua åter. Vi provar söket till 1310. Thua söker i turer om 5-15 min.
Provet avslutas 1235.

THUA
Regnr: AS00816/99A Född: 19990124 Far: AS00399/89 TALLO
Mor: AS00534/95 A Ägare:Patrik Fällström, Tärnaby

Provdatum: 20020826 Erhållet pris: 1 Poäng: 94,5
Domare: OVE HOLMSTRÖM
Hunden släpptes kl: 0405 Provet avslutades kl: 1200
Älgarbetetets längd: 300  min. Gångstånd: 15 min. Fast stånd: 233 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 10   Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 5 Lydnad: 10

Provtext: Tiken söker i långa turer, snitt 23 min. Mycket bra tempo och lydnad. 0700
upptag ca 4 km bort som står fast till 0835 då det blir gångstånd i 2 km. 0850 fast. Tiken
skallar 70-85 skall/min, mycket bra hörbarhet. 0858 skottillfälle och stöt. Efter 100 m fast
igen. 0908 sken, några skall. 0912 fast efter 1 km. 1005 fina skottillfällen, ägaren har hunnit
ifatt och gör en inkallning. Tiken klappas om och får återgå, stöt. Några korta stånd. 1010
fast igen. 1048 ny inkallning, hård stöt, tyst. Man hör att tiken har kontakt, försvinner över
en bergskam. 1130 finner vi tiken i fast stånd som står tiden ut på Krp Lyckan. Provet
avslutas 12.00.
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THUA, forts
Provdatum: 20021006 Erhållet pris: 3 Poäng: 50,5
Domare: BERTIL MALMFJORD
Hunden släpptes kl: 0715 Provet avslutades kl: 1255
Älgarbetetets längd: 133  min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 109 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 4 Ställande flyende älg: 2
Skalltid: 5 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 4
Samarbete: 7 Lydnad: 4

Provtext: Söker i utmärkt tempo, går mycket bra att kalla in under sök. Söker i turer om 5-15
min. 0755 skall, upptag 600-700 m bort, skallar med 40-60 skall/min. Uppehållen gör det
svårt att närma sig. Hörbarhet mycket bra. 0854 skallet tystnar vi hör älgarna passera oss.
0856 hunden kommer till oss. Spår av ko, kalv, tjur som har korsat våra spår ca 70 m från oss
i riktning ut från provområdet. 0940 upptag skall 800-900 m. Skallar med 60-70 skall/min,
med uppehåll som gör det svårt att närma sig ståndet. 1030 tyst. 1052 hunden åter. Hunden
slutar söka, endast två sökturer på 10-15 min, med lägre tempo. Pejl har använts. Prov-
område: Gardsjöliden. Provet avsl. 1255.

Norrbottens Älghundklubb.
ARI
Regnr: AS01017/2000 Född: 20000217 Far: AS00373/94 XET
Mor: AS00608/94 PUMA Ägare: Henrik Östberg, Boden

Provdatum: 20021007 Erhållet pris: 1 Poäng: 86
Domare: LÅNGSTRÖM GÖTE
Hunden släpptes kl: 0705 Provet avslutades kl: 1220
Älgarbetetets längd: 285 min. Gångstånd: 15 min. Fast stånd: 230 min.

Tempo i sök: 9 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 7
Samarbete: 9 Lydnad: 5

Provtext: Direkt ut i sök med upptag 0720 över 800m framför oss, fast stånd på upptags-
platsen. Skallar 60 till 80 skall i min med mycket bra hörbarhet. 0910 skottillfälle 0930
lockar ägaren in hunden som är kopplingsbar efter upprepade inkallningar, återgår direkt
detta blir till lätt stötning och gångstånd till 0935 då det står fast. Nytt skottillfälle 1015
med hårdare stöt och hunden tyst efter, 1030 åter fast över 3 km bort. 1130 åter på ståndet
med skottillfälle samt mycket hård stöt blir endast till gångstånd till 1140 då det blir tyst.
Hunden åter 1205. Fortsatt mycket bra sök och inlockning under sök ua.
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ARI, forts.
Provdatum: 20021017 Erhållet pris: 1 Poäng: 75
Domare: FROHM BERT LEANDER
Hunden släpptes kl: 0657 Provet avslutades kl: 1327
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 21 min. Fast stånd: 253 min.

Tempo i sök: 10 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 5
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 4
Samarbete: 4 Lydnad: 6

Provtext: Hunden söker i utmärkt tempo i turer om 2-5 min, med mycket bra förmåga att
finna älg. Vi hittar hunden med hjälp av pejl mer 800 m bort i fast stånd, 0827. Efter en
besvärlig ansmygning skottillfälle 1043, föraren gör en misslyckad inkallning mellan 1107-
1109, det blir gångstånd fram till 1119, när vi stöter. Sken undan med enstaka skallserier
och fast stånd 1128. Ny inkallning 1219 och hunden kommer efter upprepade försök och är
kopplingsbar. Hård stötning 1221, sken och gångstånd 1223 fram till 1234 när det åter står
fast. Vindstötning 1312 det blir sken och hunden tyst efter fram till provslut. Hunden har
förföljt älgen under sken mer än 3 km under provtiden. Hunden skallar med mycket bra
hörbarhet. 40-60 skall/min med en del långa uppehåll. Hunden tar ingen kontakt med äg/
provgrupp under dagen. Hunden inkallad under sök. Provet avslutas 1327.

ARI, forts.
Provdatum: 20021124 Erhållet pris: 1 Poäng: 81
Domare: PER-ERIK ENGSTRÖM
Hunden släpptes kl: 0740 Provet avslutades kl: 1340
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 5 min. Fast stånd: 224 min.

Tempo i sök: 9 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8
Samarbete: 4 Lydnad: 4

Provtext: Söker i utm tempo, turer 5 - 15 min. Inkallning under sök ua. Upptag 0840 mer än
800 m bort, enstaka skall under snabb förflyttning. Fast stånd 0915. 1 km från upptaget.
Skallet är mkt hörbart. 70-75 skall per min. Skottillfälle 1055. Lätt stöt 1125, nytt skall
1127, 400 m bort. Hård vindstötning 1201, nytt skall 1210, 800 m bort. Skallet har nu korta
pauser, men är lika hörbart. Gångstånd 1310-1315 som tystnar. Hunden borta vid provslut.
Provet avsl. 1340
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DIANA

Regnr: AS54603/2000A Född: 20000918 Far: AS00515/95 RICKO
Mor: AS00502/96 MY Ägare: Stig Taavo, Övertorneå

Provdatum: 20021013 Erhållet pris: 2 Poäng: 63
Domare: MODIG ROLF
Hunden släpptes kl: 0705 Provet avslutades kl: 1458
Älgarbetetets längd: 189 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 82 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 2
Skalltid: 4 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 8
Samarbete: 7 Lydnad: 4

Provtext: Inkallning på sök ua. Söker i perioder om 15 min i mycket bra tempo. Ut 0940,
upptag 0958 på 1000 m. Enstaka skall under förflyttning 500 m. Fast 1018. Skalltäthet 70-
80 skall/min, mycket bra hörbarhet. Tyst 1140, tiken åter 1212. Samma sök som tidigare. Ut
1325, upptag 1342 över 1000 m, går undan. Enstaka skall 1352, 1355, 1357, 1417 och
1418. Tiken åter 1437. Söket som tidigare Provet avslutas 1458 och tiken kopplas. Provet
avsl. 1458

Älgspårprov
Godkända prov 2002:

ARI, AS01017/2000,
Ägare: Henrik Östberg, Boden

Björnprov
Godkända björneftersöksprov:

NALA,  AS11880/2002,
Ägare: Kjell Sandberg, Leksand
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Jaktprovsstatistik

Jaktprovssäsongen är slutförd sedan
några månader tillbaka och vi kan nu
göra bokslut och analyser av gångna
jaktprov.

Det mest glädjande är resultaten våra tikar
presterat, till skillnad från föregående år är
resultatet i klar nivå med våra hanhundars
prestationer. Förra årets resultat låg klart
under hanhundarnas resultat. En naturlig
förklaring är att en liten ras som Hällefors-
hunden inte kan komma upp i sådant antal
jaktprov per år så att det går att fastställa
statistiskt hur hunden jagar, delar vi sedan
upp resultaten på tikar och hanhundar blir
det än mer omöjligt.

Under de tre säsonger vi haft möjlighet att
gå jaktprov har det gåtts inte mindre än 149
jaktprov. Resultatet av detta är att vi nu med
ännu större säkerhet kan slå fast att Hällefors-
hunden är väl i nivå med de andra stora
älghundsraserna avseende den jaktliga kva-
litén.

Det känns bra att vi har detta goda resultat
som utgångsläge i det fortsatta avelsarbetet,
eftersom vi därmed kan välja meriterade
hundar i aveln. Det vore önskvärt att ha fler
meriterade hundar att välja på i aveln. När vi
gör sökningar för att hitta lämpliga täck-
hundar får vi ofta fram uppåt femtio täck-
hundar att välja på sett ur släktskaps-
perspektiv, vilket tyder på att vi börjar få en
bredare avelsbas. När vi sedan gallrar bland
de femtio täckhundarna visar det sig ofta att
endast ett fåtal av dessa är meriterad på jakt-
prov och har känd höftledsstatus.

Jag vill därför råda alla hälleforshundägare
att HD-röntga och jaktprovstesta sina hun-
dar. Klarar hundarna testerna kommer
(hanhundarna) med all sannolikhet att an-
vändas i avel, eftersom vi vill använda så
många individer som möjligt för att bredda
avelsbasen ännu mer. Tikägarna är naturligt-
vis välkomna att kontakta avelsrådet för
hjälp att utse lämplig täckhund.

/Jan-Erik

Resultatet av samtliga 149 jaktprov
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Resultat 2002 och 2003 fördelade på älghundklubbarna

Älghundklubbar Kön Ettor Tvåor Treor Noll Np Totalt Procent
Västsvenska Tikar 1 2 3 100%

Hanar 0

Östsvenska Tikar 0
Hanar 1 1 100%

Gävleborgs Tikar 1 2 3 33%
Hanar 0

Bergslagens Tikar 0
Hanar 1 1 100%

Dalarnas Tikar
Hanar 2 0%

Jämtl/Härjedal Tikar 2 2 4 50%
Hanar 3 3 6 50%

Västernorrland Tikar 2 2 0%
Hanar 1 1 0%

Västerbotten Tikar 2 1 1 1 5 80%
Hanar 3 1 1 5 80%

Norrbotten Tikar 1 1 100%
Hanar 3 3 100%

Summa prov: 15 4 4 14 37 62%
Uttryck i procent: 41% 11% 1% 38%
Hanar 10 2 0 7 19 63%
Tikar 5 2 4 7 18 61%
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Älghundklubbar Kön Ettor Tvåor Treor Noll Np Totalt Procent
Sydsvenska Tikar 1 1 100%

Hanar 3 1 4 100%

Västsvenska Tikar 2 2 1 5 80%
Hanar 1 1 100%

Östsvenska Tikar 1 1 1 3 67%
Hanar 1 1 100%

Gävleborgs Tikar 1 4 1 6 20%
Hanar 4 4

Bergslagens Tikar 0
Hanar 2 2 100%

Dalarnas Tikar 4 1 6 11 45%
Hanar 4 1 5 1 10 50%

Jämtl/Härjedal Tikar 2 5 2 7 29%
Hanar 11 2 5 2 18 72%

Västernorrland Tikar 3 3 0%
Hanar 5 1 1 8 2 15 47%

Västerbotten Tikar 2 3 1 9 3 15 40%
Hanar 20 3 11 1 34 68%

Norrbotten Tikar 3 1 3 7 57%
Hanar 3 3 100%

Summa prov: 61 16 7 65 149 56%
Uttryck i procent: 41% 11% 5% 44%
Hanar 46 8 1 33 88 63%
Tikar 12 7 6 32 57 44%

Resultat 2001 och 2003 fördelade på älghundklubbarna

Prisprov: 84
Nollprov 65
Summa prov 149
Prisprocent: 56%
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Årsstämma
Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens årsstämma för 2002.

Stämman hålles lördag 16 augusti på Ansia Camping i Lycksele, Västerbottens län.
Årsstämman börjar kl 14:00

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för

älghundar.

Utställningen börjar kl 0800-

Du kan anmäla din hund för utställning/mönstring senast den 4/8 till:
Sven-Åke Lundholm, Solv.12, 921 94 Rusksele Tel/fax 0950-54 11 28.

Anmälningsavgiften betalas in på Pg 486 28 14-3 senast den 4/8.

Till utställningen kan du anmäla din hund om du fått ett registreringsbevis från Svenska
Kennelklubben, din hund är vaccinerad och ID-märkt samt att du själv är medlem i

Svenska Älghundklubben.

Vaccinationsföreskrifter
Hunden skall vara vacc. Som valp och vid ett års ålder. Därefter gäller 4-års intervall

Mönstring
Till mönstringen kan du anmäla din hund om du ämnar ansöka om att få din hund

registrerad som Hälleforsare. Efter mönstringen får du ett typbesked som du tillsammans
med ansökan skickar in till Hälleforshundklubben.

Även här är krav på att hunden skall vara vaccinerad.

Efter avslutad stämma inbjuder klubben mötesdeltagarna till en enklare middag.
Vänligen anmäl er till Bo Tobiasson tel 090-508 10, om ni ämnar deltaga på middagen.

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!

Logi !
Du kan hyra stuga eller rum i Ansia Camping tel 0950-10083.

(Bibbi Ågren) Boka i god tid !
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Årsstämma i
Hälleforshundklubben

03-08-16
14.00-17.30
Campingen i Ansia, Lycksele

Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben

—— Dagordning——
1 Mötet öppnas

2 Justering av röstlängd

3 Val av mötesordförande

4 Dagordning fastställes

5 Anmälan om av styrelsen utsedd  stämmosekreterare

6 Val av två justeringsmän och två rösträknare

7 Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst

8 Föregående  årsmötesprotokoll

9 Föredragning om balansräkning samt av styrelse och revisionsberättelser

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Fastställande av medlemsavgiften

12 Val av styrelse

13 Val av revisorer

14 Val till valberedning

15 Inkomna motioner

16 Nya stadgar

17 Avelsstrategi

18 Allmän information

19 Övriga frågor

Övrig information
Efter avslutad stämma inbjuder klubben mötesdeltagarna till en enklare middag.
Vänligen anmäl er till Bo Tobiasson tel 090-508 10, om ni ämnar deltaga på middagen.
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Nero
Har länge tänkt bidraga med något i
bladet Hälleforshunden, men vad?
Ja, varför inte berätta om ett valpköp.

Allra först vill jag gå bakåt i tiden, närmare
tre generationer hälleforshundar. Det hela
började med ett telefonsamtal till Jonas
Gulin i Gulsele med en önskan om att få köpa
en valp. Ja, svarar Jonas, jag sätter upp dig
på kölistan som nr. 32. Det lät väldigt långt
borta, så jag undrade om det gick att flyttas
fram på kölistan mot ersättning, då skrattar
Jonas och säger att det handlade inte om
pengar. Därefter blev det rena korsförhöret
om bland annat familjeförhållande, hur vi
bodde, vilken tillgång till jakt som fanns
tillgänglig, storleken på jaktområde med
mera. Jag ställde in mig på lång väntan för
valpköp, men efter 10 minuter ringer Jonas
och säger att jag får komma och hämta val-
pen om 2 veckor.

Jag hade väl hört att Hälleforsarna kunde
vara ”Håkalent”, som vi säger här uppe i
Lappland på bygdemål, vilket kan översät-
tas med hård och vrång. När min sambo Viola
och jag åkte ner till Gulsele och träffade en
bybo och frågade om adressen till Jonas, så
blev vi varnade för Jonas hundar. Väl framme
möttes vi av hans hundar som uppträdde helt
korrekt. Jag vill också tala om att vi fick 2
års skriftlig  jaktgaranti på valpen. Vi har väl
idag mycket att tacka Jonas för i det arbete
som han lade ner på Hälleforsarna. Han var
ju också en stor personlighet, den gamle Jo-
nas.

Nå väl, min andra hund bröt sitt framben
väldig illa och veterinären gav inte hunden
större hopp som jakthund, varför jag tvinga-
des till det svåra beslutet om avlivning. Alla

vet hur svårt det är att ta avsked av en famil-
jemedlem, ja jag satt och storgrät under hem-
resan. Väl hemma ringer jag avelsrådet och
Bo Tobiasson om önskan att snabbt få hjälp
till en ny valp. Om det blivit som Bo lovat
skulle det finnas två valpkullar till våren,
men det visade sig att båda tikarna var
tomma och eftersom de fanns här i närheten
var det nedslående. Så ringer Bo och undrar
om jag kan tänka mig en valp i Skåne, då
svarar jag att det går bra.

Nog kändes det långt att köra bil ända ner
till Skåne, men så fick jag tips om att valpen
kunde tas som handbagage på flyget. Så åkte
jag med min sambo Viola till Hässleholm,
där vi möttes av uppfödare Maj och Kjell
Vätterlöv, vilka tog oss med bil till deras
hem i Granlinge. Det blev en trevlig dag, där
vi blev bjudna på hjortstek från deras hjort-
hägn med ca 70 djur. Vi fick också se vild-
svin för första gången, en upplevelse även
det.

Nero, flyttade från Skåne till Lappland
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Så stod vi då inför hemresan som vi undrade
hur den skulle gå. Det är förståss en kuslig
upplevelse för en så liten krabat, men efter
gny och klagan var vi framme på Arlanda.
Där fick vi vänta i 2 timmar på flyg till Lu-
leå. Tror knappast att någon blivit mer be-
undrad på flygplatsen än Nero blev. Folk log,
många kom och ville klappa valpen. Väl
hemma fanns en hundsäng i hallen, avsedd
att ligga i för den lille som gnydde en hel
del, men oron gick ganska fort över.

Hej igen alla medlemmar! Då var det
dags för medlemsavgiften för detta år,
i denna tidning skall avin för avgiften
finnas, det är många som redan har
betalt för 2003 så följaktligen har dom
ingen avi sin tidning.

Medlemsavgiften är som vanligt 160 kr +
40 för familjemedlem, skulle jag ha glömt
att skriva det så är vårt PG 830 48 78-5 som
även skall användas vid köp av kepsar, t-
shirt, dekaler och tidigare nummer av tid-
ningen. Vi är tvungna att höja priset på kepsar
till 100 kr jämt inkl. frakt om det skall bli
något bidrag till klubben. Jag tror nog att ni
vill stödja klubbens arbete med Hällefors-
hunden med att vara medlem och köpa kepsar
mm. OBS, det finns endast några T-shirt i
storlek M kvar.

Vi träffas i Lycksele

Bosse

Från kassören

Kepsar 100 kr st
T- tröja 60 kr st
Dekaler
allt med påtryckt loggo
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Idag är vi väldigt nöjda med den nye
familjemedlemmen som artat sig mycket bra.
Nu återstår det jaktliga, men skulle inte Nero
bli någon förstklassig jakthund så kommer
han alltid att finnas bland oss. För så bra
tycker vi om Nero. Vill avsluta med att tacka
styrelsen för det intresse och arbete som läggs
ner på Hälleforsarna.

Hans-Olov Utterström,

Arvidsjaur
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Varför skall man vara medlem i Hklubben?

Det är kanske finns några som frå-
gar sig om det är någon mening att
vara medlem i Hälleforshundklub-
ben! Det händer inte så mycket, tid-
ningen kommer bara 2 ggr/år och
hemsidan har legat nere en längre tid
(den är nu på gång igen) så där skall
det bli bättre.

Att det skrevs en del om rasen i samband
med rasgodkännandet var en naturlig följd
av själva godkännandet, idag har väl nyhe-
tens behag lagt sig en smula och därför skrivs
det nu något mindre om rasen.

Från klubbens sida har vi inte funnit någon
anledning till att fånga upp detta upp-
blossande mediaintresse. Inom styrelsen
kunde vi inte se att ett arbete med att för-
söka popularisera rasen skulle vara till gagn
för dess fortsatta utveckling. Rasen är till
sin numerär mycket liten så allt arbete foku-
seras på att på att utveckla det hundmaterial
som vi har idag

En klubb är ju alltid beroende av sina med-
lemmar, finns det inga medlemmar så finns
det ingen klubb. Då klubben bildades 1994
beslutade medlemmarna om vilka stadgar
och vilken inriktning arbetet i klubben
skulle ha. Fokus skulle ligga på att hällefors-
hunden skulle godkännas som egen ras av
SSK samt att en strategi för fortsatt avel av
hälleforshundar skulle utarbetas och genom-
föras i samarbete med SÄK. Min bedömning
är att om klubben inte hade bildats så har
det idag varit näst intill omöjligt att få tag
på en hälleforshund. Där har vi anledningen
till varför man skall vara medlem i klubben.
Att hälleforshunden blev till och överlevde
under en lång tid fram till klubbens bildande
berodde helt och hållet på några få perso-

ners arbete. En fortsatt existens och utveck-
ling av hälleforshunden kräver därför någon
form av organiserat samarbete mellan jägare
som är intresserade av just hälleforshundar.
Hjälps vi åt med att driva detta arbete så
kommer vi även fortsättningsvis ha en hund
som väl motsvarar våra krav såväl i skogen
som hemma.

Så därför är min fasta övertygelse att Ingen
rasklubb - ingen hund. Hälleforshund-
klubben bildades för hundarnas skull, inte
medlemmarnas, och medlem i klubben är man
för hundarnas skull.

Bosse

Kassör och medlemsansvarig.

Vår web
Ny webplats är på gång! Hjälp oss
att göra den intressant

Vi kommer efter sommaren att dra igång en
ny webadress. Klar efter årsmötet. I väntan
på att servern ska bli klar kan ni fundera på
vilken information ni vill ha presenterade
på våra websidor. Skicka gärna tips till mig,
min adress ser ni på sidan 2 i tidningen. En
bra web är en levande och aktuell web.

Hittar ni artiklar i tidningar som rör våra
hundar så tar jag gärna emot dessa och spri-
der en sammanfattning till övriga intressen-
ter via vår webplats.

Ny webadress, se sista sidan.

Märit
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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 02 nr 2
Följande vinnare lottades fram:

1:a pris, Berit Kempe, Docksta
2:a pris, Tomas Kärnman, Gunnarn
3:e pris, Ulf Stenlund, Stensele

Priserna skickas ut i juni-juli

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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