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Ordföranden Leif Gulin
(aveslråd) Silvägen 7

860 30 Sörberge
Tel: 060-578743

epost:leif.gulin@sca.com

Kassör: Bo Tobiasson
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918 31 Sävar
Tel:090-508 10

epost: tobiasson.bo@telia.com
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Marsjö Storegård 3
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070-5240875

epost: lundgrehn@minpost.nu

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Då var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras innehål-
let på säsongens jaktprov. Dessutom finner ni kallelse till årsmötet i Östersund. Observera att
vissa styrelsemedlemmar har fått nya epostadresser, vill man nå alla i styrelsen går det att
skicka epost till: styrelse@halleforshunden.org.  Vi är tacksamma för de artiklar vi har fått in,
men vi vill gärna få in fler berättelser. Fatta pennan och skriv, skicka resultatet till Jan-Erik eller
mig.

/Märit

Jan-Erik Bjermkvist (uppgiftsinsamlare)
Lögdö 4171
860 33 Bergeforsen
Tel: 060-80420
email:jbje.bjermkvist@spray.se

http://www.halleforshunden.org

Register- Jan-Erik Bjermkvist
hållare Lögdö 4171
Sekreterare 860 33 Bergeforsen
(avelsråd) Tel: 060-80420
epost: jbje.bjermkvist@spray.se

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

epost: kentlindgren@bredband.net

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

epost: jorgen.marcusson@zednet.nu

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

epost: marit.truuts@halleforshunden.org

Märit Truuts (formgivning)
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
Tel: 0481-12112
email: marit.truuts@halleforshunden.org
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

Valpar i Gulsele födda sent 60-tal

Äntligen tycks då våren vara i antå-
gande. Temperaturen kryper upp
emot nollstrecket och där solen ligger
på så värmer det riktigt ordentligt.
Jaktnerven börjar på nytt göra sig
påmind (om den nu alls har varit i
vila) och vad är då mera passande än
en genomgång av 2005 års jaktprovs-
resultat.

Som vanligt redovisar vi i årets första num-
mer de prov som under den föregående jakt-
säsongen resulterade i pris. I detta nummer
finns därför hälleforhundarnas prov-
berättelser att läsa och jag hoppas att de skall
ha en både inspirerande och uppmanande

inverkan på oss hundägare inför det kom-
mande jaktåret. År 2005 genomfördes totalt
50 st. prov (54 st. provstarter). Andelen prov
som resulterade i ett pris blev 30 st, d.v.s. 60
%. Det är godkänt, men kan och skall bli
bättre. I genomsnitt registreras ett 50-tal val-
par/år.

Kvoten för Antal prov/Registrerade valpar
bör i en liten ras uppgå till 1,2 eller mera, vil-
ket för vår del innebär minst 60 prov/år för-
delade på ett stort antal hundar. Ifall vi når
och upprätthåller  kvoten 1,2, så kommer på
sikt ca 45 % alla hundar i rasen ha startats på
ett eller flera jaktprov, en andel som det är
nödvändigt att vi uppnår.

Ansvaret för rasens jaktliga utveckling de-
las av oss alla som jagar med hälleforshundar
och min förhoppning är därför att vi under
jaktsäsongen 2006 skall kunna öka antalet
startande hundar. Det, tillsammans med den
påbörjade unghundsgranskningen, skall ge
avelsråden nödvändig information om vilka
hundar som bör ingå i rasens avelsurval.

ANMÄL DÄRFÖR DIN HUND TILL ETT
ELLER FLERA PROV I HÖST!!!

En god och regelbundet uppdaterad känne-
dom om hälsotillståndet i rasen är också
mycket viktigt. Förutom att våra hundar skall
ha en god jaktförmåga så är det ju av största
vikt att de är friska. Det har nu förflutit ett
antal år sedan vår senaste hälsoenkät och
det är därför dags för en ny. Med detta num-
mer av tidningen har därför bifogats ett frå-
geformulär om din hunds hälsa som vi vill att
du besvarar och återsänder.
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En avel som bygger på jaktdugliga och men-
talt och fysiskt friska hundar är den grund-
sten som alla jakthundraser måste vila på men
ett meningsfullt urval av avelsdjur ju endast
möjligt då det finns goda kunskaper om skill-
naderna i de egenskaper som vi vill påverka.

Antalet hundar som ingår i urvalsgruppen
skall därför vara så stort som det bara är möj-
ligt (särskilt viktigt i numerärt små raser) och
det är vår gemensamma uppgift som ägare
och brukare av hälleforshundar att efter för-
måga bidra till att så blir fallet.

Hur gör vi då detta?

Jo, genom att ägna den tid som krävs åt våra
hundar. Konditionsträning - året runt, mäng-
den kan variera men den skall under perioder
inte helt upphöra. Jakt - jaga så mycket och
så ofta som det bara går. Dokumentera – ge-
nom jaktprov, unghundsgranskning och

hälsoenkät. Sist men inte minst, se till att hun-
den är frisk. En hund som inte är helt frisk kan
aldrig göra sig själv full rättvisa i skogen.

Sista helgen i maj äger vår årsstämma rum.
Denna gång har den förlagts till Jämtland,
närmare bestämt i anslutning till den
älghundsutställning som JHÄK håller i Sand-
viken utanför Östersund. Jag hoppas på en
stor uppslutning till vår stämma och att
många dessutom tar vara på möjligheten att
under förmiddagen visa upp sin hund för
bedömning.

Jag vill påminna om att en hund måste ha
minst ett 3:e pris på utställning för att få starta
på jaktprov.

VÄL MÖTT TILL VÅR ÅRSSTÄMMA I
SANDVIKEN/ÖSTERSUND LÖR. D.27/5

Leif

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

Kassören
Hej igen alla medlemmar.

Vi har några medlemsartiklar till försäljning
just nu finns det bara kepsar och tidigare år-
gångar av tidningen kvar att köpa.

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

Jag vill också påminna att ni måste anmäla
eventuella adressändringar till mig!

Bosse

Försäljning

Medlemsartiklar
Kepsar, 100 kr st
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st
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Kan man inte lita på djursjukhus längre!
Min Hälleforstik Benita har haft hals-
infektion under hösten och blivit be-
handlad med antibiotika. Jag blev
ordinerad om att tonsillema bör ope-
reras bort när hunden blivit frisk an-
nars kan risken vara stor att hunden
kan får hjärtmuskelinflammation.

När sista medicin kuren var över så kollade
jag i svaljet på hunden och den verkade vara
bra igen. Så jag provade att jaktträna Benita,
hon ställde älg som aldrig förr och for fram
som ett yrväder som hon alltid har gjort (ingen
sjuk hund skulle orka göra detta). Har en hund
fått halsinfektion en gång så återkommer detta
problem. I förebyggande syfte så tänkte jag
att det är lika bra att ta bort tonsillema.

Dagen före operation på min egen begäran
så ville jag prata med den veterinär som skulle
utföra operationen för att få mer information,
han berättade för mej hur det hela skulle gå
till och att de gör den här operationen ofta så

det är en rutinoperation och skall inte vara till
något som helst bekymmer förutom att hun-
den kan bli lite hängig några dagar men blir
snart ok, det sista jag säger till veterinären är
att det absolut inte får hända Benita något.

Dagen efter så är jag där tidigt på morgonen
och skall hämta hem hunden på eftermidda-
gen samma dag, Benita var hemma i tre dagar
och hon blev allt sämre hon varken åt mat
eller drack vatten, utan bara kräktes jag fick
använda en plastspruta som jag fyllde med
vatten och sprutade ner i svalget på henne,
jag var rädd för att hon skulle torka ut, men
hon kräktes snart upp allt vatten.

Jag märkte att när Benita skulle ut och göra
sina behov så hade hon svårt att gå, höger
framben och höger bakben hade hon svårt
att röra och med dålig koordination. Hon rör
sej vingligt ungefär som om hon var drogad.
Jag åkte då tillbaka till djursjukhuset med
Benita där hon läggs in. Jag tänkte att bara

Benita
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hon får medicin mot kräkningarna och tar
vätska så får jag nog hämta hem henne i mor-
gon, jag trodde hon mådde dåligt efter
narkosen.

Dagen efter ringer veterinären och kommer
med ett chockbesked att tyvärr är Benitas
njurar nästan helt ur funktion och att hennes
chanser att överleva inte är stor. Jag höll näs-
tan på att ramla av stolen jag satt på. Är detta
sant eller är det en mardröm, tyvärr var det
sant. Veterinären lovade att hålla mej under-
rättad varje dag om vad som händer. Nästa
dag ringer veterinären och säger att läget är
oförändrat. -Vi kan bara se om hon hämtar
sig, hon får dropp just nu. Nästkommande
dag kommer jag oanmäld till djursjukhuset
och vill hälsa på Benita.

Hon ligger i sitt utrymme med en droppflaska,
jag ser på henne att hon har svåra
sammandragningar i magen hon drar upp
magen kraftigt mot ryggen, och när hon sväl-
jer sin egen saliv så gör hon en knyck med
huvudet och ser ut att ha ont. Jag får tala
med veterinären som säger att hon inte sva-
rar på droppet (vad nu detta innehåller) men
vi får hålla henne under uppsikt så får vi se
om det blir någon förändring.

Jag frågar veterinären om det är meningen att
hon skall plågas ihjäl, det här är rent djurplå-
geri ni får väl hitta på något annat sätt än att
bara avvakta. Kolla halsen på henne ordent-
ligt! Jag får till svar att han inte har tid just nu
för det finns andra hundar här för vård, men
vi skall prova en annan antibiotika så får vi
se hur det går. Dagen efter ringer veterinären
och säger att nu har Benita piggnat till Hon
är väldigt pigg och är hon lika pigg i morgon
så skall vi bara ta lite prover sedan kan ni
komma och hämta hunden.

Ett nytt hopp tändes, skulle hon trots allt klara
upp det här, ja det är ju en hälleforsare dom
ger inte upp så lätt. Men dagen efter kl. 08.00
på morgonen så ringer veterinären och säger
tyvärr Stig så dog Benita Kl. 04.00. Jag kände
hur hjärtat gjorde en extra volt i bröstet på
mej, nu var det alltså slut på Benita. Jag anser
att något har gått fruktansvärt snett med
denna operation. Prover hade tagits på Benita
före operationen och allt verkade okay.

Jag lämnade en helt frisk hund för en enkel
operation. för att i förebyggande syfte slippa
ha halsinfektion och får tillbaka en död hund.
Detta är en fruktansvärd chock för mej, denna
unga tik som inte är fyllda 5 år ännu, merite-
rad på både jakt och utställning. Det är en
förlust inte bara för mig utan för hela Häll-
eforsrasen, då hon kunde ha fött flera bra
hälleforsvalpar. Jag hade sett fram mot kom-
mande jaktsäsong och flera jaktprover men
detta fick inte Benita uppleva.

Hela operationen kostade 10.000 kr men då
hon var försäkrad så betalade jag 2000 kr +
självrisk 1500 kr och vad får jag i stället, jo en
död hund i en plastsäck.

Mvh / Husse

Stig Andersson
Sj ole 1 Värmlandsbro
661 93 Säffie
Tel. 0533-40569
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Till minne av Falkbergshöjdens Benita

NU din hundgård och koja så ödslig och tom där står.
Aldrig mera ditt skall i älgskogen jag höra får.

Du fick ej vara kvar hos mig, för ödet ville annat.—
Du skulle ha levat i många år om du hos mig fått stannat.

Du han att bli mor, en son från dig jag har kvar.
Han är ett minne av dig, den du en gång var.
När du dog, så brast det något i mitt bröst.
Du var en del av mig ock det finnes ej någon tröst.

Jag saknar dig av hela min kropp och själ och vill ropa kom tillbaka.
Men jag vet att lilla BENITA aldrig mera skall vakna.

EN gång kommer vi att åter mötas i vår himmel, vänta på mig där.
När tiden är inne skall jag ropa ditt namn och säga, nu är jag här.

Kanske det i vår himmel finns gröna skogar där du och jag skall vandra.
En plats utan plågor där bara du och jag får rå om varandra.

Det gör mig så ont BENITA att mista dig.
Men minnet av dig skall alltid finnas hos husse Stig.

Jag sveper din kropp i min jaktrock och lägger dig i en grav.
Och jag tackar dig BENITA för dom fina stunder du mig gav.

Husse
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Sammanställning jaktprov 2005-2006
Nedanstående tabell visar resultatet från jaktprovsäsongen 2005/2006, resul-
tatet är i god nivå med de andra älghundrasernas provresultat.

Älghundklubbar Kön Ettor Tvåor Treor Noll Np Totalt Procent

Sydsvenska Tikar 2 1 3 67
Västsvenska Tikar 1 1 2 100
Östsvenska Hanar 1 1 2 50
Gävleborgs Tikar 2 2 4 50
Bergslagens Hanar

Dalarnas Hanar 1 1 2 50
Tikar 1 1 100

Jämtl/Härjedal Tikar 1 1 0
Hanar 4 2 2 3 1 11 73

Västernorrland Hanar 1 1 1 2 5 60

Västerbotten Hanar 2 5 4 7 29
Tikar 1 1 2 4 50

Norrbotten Tikar 1 1 2 50
Hanar 4 1 1 6 83

Summa prov: 19 3 8 20 5 50 60%

Uttryck i procent: 38% 6% 16% 40%
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Jaktprov 2005-2006
Resultaten från säsongen 2005-2006 års jaktprov. Dessutom redovisas de prov
som gjordes under våren 2005 eftersom dessa inte kom med under förra årets
sammanställning. Endast prisprov redovisas. Resultaten är hämtade från jycke-
data.
Ni som gör jaktprov med era hundar förmedla gärna ett fotografi till tidningsredaktionen,
antingen via epost eller postledes. (foton returneras)

Norrbottens Älghundlubb
TAGE AS00700/98.
ProvDatum 2005-10-28 Domare: JOHANSSON GÖRAN Poäng: 81 Pris: 1

Släpp 0740 Fann älg;  0809 Hund åter; 1327 Övr.provtid slut: 1309
Upptag 2 Älgarbete Gångstånd 0 Fast stånd 214
L.st.skall 206 Tid synk. 7

Stånd Uppt.pl. 122 Typ av älg Flera älgar
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest framför
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Mulet
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Kraftig
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 6  Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 10
Ståndssk.uppt.pl 9 Ståndssk.kval. 10 Vilja att förfölja 5 Ställ.flyend.älg 10
Skalltid 10 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 9 Samarbete 9
Lydnad 5

Söker ut i mycket bra tempo i turer om 5 - 10 min, kan kopplas under sök. Ut 0806 med lugnt
upptag 0809 ca 800 m i fast tånd. Tyst 0817. Hunden åter 0825. söker 5 - 6 min. Ut 0834 med
lugnt upptag ca 1000 m. 0841 fast stånd. Skallar 70 skall/min med mycket god hörbarhet.
Skottillfälle 1031. Inkallning utan resultat. Stöter 1043, sken 200 m. 1044 fast. Nytt skottillfälle
1119. Hunden kommer efter flera inkallningar, återgår 1121. Stöter hårdare. 1125 sken 100 m.
1126 fast, åter skottillfälle1204. Hunder kommer direkt vid inkallning 1206 återgår. Stöter mycket
hårt 1209 med sken, Åter 1231. Söker som tididgare, ut 1240. 1303 hörs skallserier. Avslutar
provet med hunden i skogen.
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J PLUTO AS01048/2000.
ProvDatum 2005-10-27 Domare Poäng 78,5 Pris 1

Släpp 0725 Fann älg 0805 Hund åter Övr.provtid slut 1305
Upptag 1 Älgarbete 220 Gångstånd 0 Fast stånd 176
L.st.skall 176 Tid synk. 33

Stånd Uppt.pl. 125 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse Mest stilla Position Mest sidan
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Svag
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning  8 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl. 10
Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 8 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg  8
Skalltid  8 Skall hörbarh. 6 Skalltäthet 6 Samarbete 9
Lydnad 4

En tur om 5 min. Ut 0737. Upptag 0805, 1000 m som står fast. Skallar 60 - 70 skall/min, uppehåll
och perioder i skallgivningen, någort störande, bra hörbarhet. Skottillfälle 1005. Stöt 1010,
hunden tyst. Fast 1014, 500 m. Skottillfälle 1100, stöt 1105, hunden tyst. Hunden tillbaka 1145.
Kan kopplas in på sök. Söker i turer 10 - 15 min i bra tempo till provslut 1305. Hunden kopplas..

J BJÖRNE AS35727/2004.
ProvDatum 2005-08-27 Domare: SJÖLUND TOMMY Poäng 52 Pris 3

Släpp 0408 Fann älg 0840 Hund åter 1347 Övr.provtid slut 1347
Upptag 1 Älgarbete 74 Gångstånd 0 Fast stånd 67
L.st.skall 67 Tid synk. 11

Stånd Uppt.pl. 67 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse KEB Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Klart
Lufttemperatur Varm. än +10C Vind Måttlig
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 7 Avst.uppt.pl. 6
Ståndssk.uppt.pl 8 Ståndssk.kval. 5 Vilja att förfölja 2 Ställ.flyend.älg 2
Skalltid 3 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 7 Samarbete 7
Lydnad 4
Söker i turer om 5-15 min i mycket bra tempo. Ut 05.40 och åter 07.45. Förmodligen småvilt.
Upptag 08.40 på ca 500 m som står fast på upptagsplatsen till 09.47 då hunden tystnar.
Hunden åter 09.54. Hunden har ca 60-70 skall/min med mycket bra hörbarhet men med pauser
i skallgivningen. Traktbyte 12.35. Nytt släpp 12.42. Ingen fler älgkontakt. Inkallning under sök
u a.
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J BJÖRNE AS35727/2004.
ProvDatum 2005-11-25 Domare Poäng 72,5 Pris 1

Släpp 0730 Fann älg 0900 Hund åter 1430 Övr.provtid slut 1430
Upptag 1 Älgarbete 165 Gångstånd 0 Fast stånd 98
L.st.skall 98 Tid synk. 10

Stånd Uppt.pl. 98 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest bakom
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Mulet
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 7
Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 6 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 3
Skalltid 4 Skall hörbarh. 10 Skalltäthet 10 Samarbete 2
Lydnad 9
Hunden söker i turer om 5-15 minuter i mycket bra tempo, inkallning under sök UA. 0900
upptag med fast stånd i upptaget på cirka 500 meter. Hunden avger ett lugnt jämt skall med 70-
75 skall/minut med utmärkt hörbarhet. Hunden tar två kontakter före 90 minuter. 1020 skot-
tillfälle på ko med en kalv. 1033 skottillfälle och lyckad inkallning, hunden kommer direkt och
är kopplingsbar.1035 åter fast stånd. 1040 går älgarna loss i sken med hunden tyst efter, vi
följer spåren av älg och hund i 2 km och möter då hunden 1055, hunden vänder och återupptar
förföljandet. 1145 hunden åter. 1220 koppling och traktbyte. 1250 nytt släpp, samma sök som
tidigare. 1430 hunden kopplas och provet avslutas.

Björne
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TESS AS41891/2003.
ProvDatum 2005-11-21 Domare Poäng 86,5 Pris 1

Släpp 0710 Fann älg 0815 Hund åter 1315 Övr.provtid slut 1315
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd 0 Fast stånd 285
L.st.skall 285 Tid synk. 10

Stånd Uppt.pl. 180 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest bakom
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Mulet
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Mycket skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 10
Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 10 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 8
Skalltid 10 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 10 Samarbete 9
 Lydnad 4

Tiken söker i turer om 5-15 minuter i ett bra tempo, inkallning under sök UA. 0815 upptag på
över 800 meter, tiken avger et lugnt och jämt skall med 80-85 skall/minut med mycket bra
hörbarhet. 1020 skottillfälle på ko med två kalvar. 1115 misslyckad inkallning, älgarna hör oss
i det skrapiga föret och går loss i 1,5 km med tiken tyst efter. 1120 åter fast stånd. 1255
skottillfälle på samma djur som tidigare, älgarna går loss i 1,5 km med tiken tyst efter. 1300 åter
fast stånd. 1310 tystnar tiken. 1315 kommer tiken på besök, tiken blöder från tassarna, vi
kopplar tiken och provet avslutas.

KARO AS44092/2004.
ProvDatum 2005-11-10 Domare Poäng 71 Pris 1

Släpp 0750 Fann älg 0800 Hund åter Övr.provtid slut 1300
Upptag 1 Älgarbete 210 Gångstånd 0 Fast stånd 150
L.st.skall 150 Tid synk. 10

Stånd Uppt.pl. 0 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest framför
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Måttlig
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 8
Ståndssk.uppt.pl 3 Ståndssk.kval. 6 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 3
Skalltid 7 Skall hörbarh. 10 Skalltäthet 9 Samarbete 9
Lydnad 9
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Ut direkt och upptag 0800 på 600 m som går undan direkt och 0830 är det fast stånd 2 km bort.
Hunden skallar med 70 - 75 skall /min med utmärkt hörbarhet som är jämnt och utan uppehåll.
1050 skottillfälle. 1055 inkallning och hunden kommer direkt och är kopplingsbar. 1100 stöt
som resulterar i sken och hunden åter 1130. Hunden söker i turer om 5 - 15 min. i mycket bra
tempo. Inkallning under sök u.a.

Gävleborgs Älghundklubb
J MIRRA As01012/2000.

ProvDatum 2005-01-24 Domare: JONSSON KARL-ERIK Poäng 74,5 Pris 1

Släpp 07.53 Fann älg 11.28 Hund åter 16.31 Övr.provtid slut 16.28
Upptag 1 Älgarbete 258 Gångstånd 7 Fast stånd 156
L.st.skall 163 Tid synk. 4

Stånd Uppt.pl. Typ av älg Flera älgar
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest sidan
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Måttlig
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning  8 Förm. finna älg 7 Avst.uppt.pl. 5
Ståndssk.uppt.pl 7 Ståndssk.kval. 8 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 8
Skalltid 8 Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 8 Samarbete 9
Lydnad 4

Tiken söker om 6-36 min i mkt bra tempo. 11.28 upptag ca 400 m bort. tiken skallar i medeltal 68
skall/min med mkt bra hörbarhet. 13.13 skottchans. 13.30 misslyckad ink, lätt stöt, undan ca
200 m fast stånd. 14.11 skottchans och hårdare stöt. Några skallserier hör sedan tyst. Tiken
åter 15.45. Ingen mer älgkontakt.

Jonas, fem år, var med sin mamma på bröllop.

Han följde cermonin med stor uppmärksamhet.

- Mamma, är de gifta nu, viskade han

- Ja, svarade mamman

- Ska de ha barn också?

- Ja, det ska de säkert

Jonas satt tyst en stund sedan säger han.

- Då ser vi på det också och sen åker vi hem.
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J MIRRA AS01012/2000.
ProvDatum 2005-11-11 Domare:ANDERSSON REINE Poäng 74,5 Pris 1

Släpp 07.12 Fann älg 08.03 Hund åter 13.22 Övr.provtid slut 13.03
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd 20 Fast stånd 214
L.st.skall 234 Tid synk. 27

Stånd Uppt.pl. 92 Typ av älg Ensam Tjur
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest framför
Ståndarb-avst. 0-7 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök8 Sök omfattning 4 Förm. finna älg 6 Avst.uppt.pl. 6
 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 10 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 9
Skalltid 10 Skall hörbarh. 4 Skalltäthet 9 Samarbete 4
Lydnad 4

Järbo. Tiken söker i perioder om 2-6 min i mkt bra tempo. 08.03 lungt upptag ca 400 m/bort, fast
stånd. Skalltäthet 70-75 skall/min, jämt utan uppehåll med godtagbar hörbarhet. Efter dryga 90
min gångstånd av okänd anledning. 09.53 sktf på en liten tjur och stöt, som resulterar i
gångstånd. 09.58 fast stånd fram till nästa sktf, där ägaren gör en misslyckad ink med stöt som
följd. Tjuren går undan snabbare denna gång men hunden ställer snabbt om älgen. Sktf nr: 3.
Tiken går ej att kalla in under ståndarbetet. 11.57 hård stöt sken, hunden borta vid provslut.

Gamle Lars sitter och grubblar i

väntsalen i Nässjö.

- Nu kommer jag inte ihåg om dom sa

att jag skulle vara snäll och ta gods-

tåget eller om jag skulle vara god och

ta snälltåget.

Mamma kommer hem från frissan.
Hon har fått några ljusa slingor i sitt

mörkbruna håroch är litet spänd på vad man och barn

ska säga.
Sonen Olle, 4år, utbrister.

- Mamma, det där var snyggt, du ser

precis ut som en skunk.
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VästerNorrlands Älghundklubb
BONZO AS01020/2000.
ProvDatum 2005-11-21 Domare: JACOBSSON ERIK ALF Poäng 71,5 Pris 1

Släpp Fann älg Hund åter Övr.provtid slut
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd 148 Fast stånd 137
L.st.skall 285 Tid synk. 20

Stånd Uppt.pl. 0 Typ av älg Ensam Tjur
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest sidan
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur Kall. än -10C Vind Svag
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Mycket skrapigt

Tempo sök  6 Sök omfattning  8 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl. 7
Ståndssk.uppt.pl  3 Ståndssk.kval. 7 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 7
Skalltid  10 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 6 Samarbete  8
Lydnad  4

Nordantjäl, Sollefteå. Hunden ut i sök i bra tempo 10-20 min, går bra att kalla in under sök. 0940
upptag 600 m, några skall sedan tyst. 0955 hör vi hunden i fast stånd ca 3 km från upptags-
platsen. Bonzo skäller 55-70 skall/min med mkt bra hörbarhet. 1130 uppe på ståndet kommer
Bonzo på besök, återvänder direkt, skottillfälle på liten tjur. 1135 misslyckad inkallning som
blir till en stöt och gångstånd 400 m sedan fast 1138. 1215 misslyckad ansmygning och stöt
sedan gångstånd till provslut.

Bonzo
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RASKÄNGETS FOPPA AS20914/2004.
ProvDatum 2005-12-11 Domare Poäng 63 Pris 2

Släpp 0835 Fann älg 0941 Hund åter Övr.provtid slut 1441
Upptag 2 Älgarbete 178 Gångstånd 8 Fast stånd 66
L.st.skall 66 Tid synk. 20

Stånd Uppt.pl. 66 Typ av älg Ensam Tjur
Uppträd/rörelse KEB Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Nederbörd
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 7
Ståndssk.uppt.pl 8 Ståndssk.kval. 5 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 2
Skalltid 3 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 8 Samarbete 7
Lydnad 4

Gammbodhöjden, Sollefteå. Foppa ut i sök i bra tempo, sökturer om 6-15 min, kan kallas in.
0941 upptag 400 m öst. 0943 kommer en stor tjur ner på myren i gångstånd, fina skottillfällen,
passerar på 80 m. 0949 hör vi inte hunden längre. Foppa åter 1058. Vi går österut. Foppa söker
som förut. 1251 upptag 800 m NO, stånd i upptaget. Skallar 70-80 skall/min med mkt bra
hörbarhet. 1357 tyst. 1358 enstaka skall mot norr. 1359 tyst. Hunden åter 1432. Vi går till
provslut. Enl. spåren var det ko med kalvar.

Foppa
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LILLEN AS40596/2001.
ProvDatum 2005-10-24 Domare: ENEVÅG STEN Poäng 56 Pris 3

Släpp 0745 Fann älg 0920 Hund åter Övr.provtid slut 1445
Upptag 1 Älgarbete 180 Gångstånd 8 Fast stånd 49
L.st.skall 57 Tid synk. 3

Stånd Uppt.pl. 12 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse Position
Ståndarb-avst. Väderlek Klart
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Mycket skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 9 Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 5
Ståndssk.uppt.pl 4 Ståndssk.kval. 4 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 2
Skalltid 2 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 10 Samarbete 3
Lydnad 4

SCA Återvänningen, Sundsvall. Söker i perioder om 15-20 min i bra tempo. 0920 upptag 400
m fast. 0932 undan i gångstånd. 0940 åter fast. Skallar med 70-75 skall/min med mkt bra
hörbarhet. 1017 sken. 1130 pejlar vi hunden om är på väg mot bilden där den återfinns 1220.
Traktbyte. 1245 nytt släpp utan älgkontakt fram till provtidens slut.

Västerbottens Älghundlubb
 J BONZO AS13602/2003.
ProvDatum 2005-10-06 Domare: WIKSTRÖM CARL-OLOV   Poäng 73 Pris 1

Släpp 0710 Fann älg 0722 Hund åter Övr.provtid slut 1250
Upptag 1 Älgarbete 215 Gångstånd 0 Fast stånd 156
L.st.skall 156 Tid synk. 7

Stånd Uppt.pl. 0 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest bakom
Ståndarb-avst. 0-7 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök  7 Sök omfattning  6 Förm. finna älg  6  Avst.uppt.pl. 6
 Ståndssk.uppt.pl  7 Ståndssk.kval.  6 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg  5
Skalltid  8 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet  8 Samarbete 10
Lydnad  9
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Hunden söker under dagen i intervaller om 5-15 min i mycket bra tempo. Hunden skallar 60-80
skall per min, i repriser, med mycket bra hörbarhet. Går att kalla in under sök. 0722 upptag 500
m bort som går undan 200 m fast stånd. 0822 tyst undan. 0828 åter fast stånd. 0832 tyst. 0850
fast stånd på samma ställe. 0950 skottillfälle. Lyckad inkallning, återgår och fortsätter att
skalla. 0953 besök, återgår. 0954 stötning undan 900 m sedan åter fast stånd. 1008 besök
återgår. 1022 åter besök. Kopplingsbar vid samtliga besök. 1027 ut efter samma älg som gått
undan. 1057 hunden åter. Traktbyte och nytt släpp 1125. Hunden söker som tidigare utan att
hitta någon mer älg.

METSJÖSTIGENS RAJA AS22522/2003.
ProvDatum 2005-10-20 Domare: STRÖMGREN STAFFAN Poäng 70 Pris 1

Släpp 0715 Fann älg 0915 Hund åter Övr.provtid slut 1415
Upptag 1 Älgarbete 230 Gångstånd 25 Fast stånd 140
L.st.skall 165 Tid synk. 10

Stånd Uppt.pl. 0 Typ av älg Ensam Ko
Uppträd/rörelse Rör sig Position KEB
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 10 Sök omfattning  8 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl. 8
 Ståndssk.uppt.pl  3 Ståndssk.kval. 6 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 7
Skalltid 8 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet  6 Samarbete 10
Lydnad 4

Tiken söker 5-15 min i utmärkt tempo. 0915 upptag 700 m. 0945 fast stånd 3 km från
upptagsplatsen. Tiken skallar 50-60 skall/min med mycket bra hörbarhet. 1125 får älgen vind
av oss, gångstånd 800 m. 1144 skottillfälle på ko. 1150 fast. 1230 misslyckad inkallning, älgen
flyr. Tiken besöker oss och återtar förföljande. 1305 tiken åter. Ingen mer älgkontakt till
provslut.

METSJÖSTIGENS RAJA AS22522/2003.
ProvDatum 2005-11-03 Domare: EMILSSON STIG Poäng 53 Pris 3

Släpp 0750 Fann älg 0758 Hund åter Övr.provtid slut 1258
Upptag 1 Älgarbete 166 Gångstånd 17 Fast stånd 20
L.st.skall 37 Tid synk. 8

Stånd Uppt.pl. 0 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse KEB Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Mulet
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt
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Tempo sök 9 Sök omfattning 9 Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 6
Ståndssk.uppt.pl 3 Ståndssk.kval. 2 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 2
Skalltid 1 Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 8 Samarbete 7
Lydnad 4

0758 upptag ca 500 m bort, gångstånd som går ur hörhåll 0815. 0945 finner vi Raja i fast stånd
ca 4 km från upptagsplatsen. Raja skallar med 70-80 skall/min i repriser med mycket bra
hörbarhet. 1005 tystnar Raja. 1044 åter. Raja söker i utmärkt tempo. Omfattning 5-15 min. Vi
fortsätter till provslut, ingen fler älgkontakt.

J METSJÖSTIGENS ATLAS AS01033/2000.
ProvDatum 2005-10-01 Domare: DAHL LARS Poäng 74 Pris 1

Släpp 0642 Fann älg 0654 Hund åter Övr.provtid slut 1204
Upptag 2 Älgarbete 283 Gångstånd 12 Fast stånd 170
L.st.skall 182 Tid synk. 8

Stånd Uppt.pl. 105 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse Mest stilla Position Mest sidan
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Mulet
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Kraftig
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 3 Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 6
 Ståndssk.uppt.pl  8 Ståndssk.kval. 8 Vilja att förfölja 8 Ställ.flyend.älg 8
Skalltid 9 Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 7 Samarbete 10
Lydnad 7

ID och inkallning under sök ua. En 3 minuters vända. 0654 upptag ca 600 meter, sken. 0745
hunden åter. Traktbyte 0755 nytt släpp. 0802 upptag 500 meter fast. 60 - 65 skall/min mycket
bra hörbarhet. 0945 skottillfälle 0947 stöt, gångstånd. 0948 fast. 0955 tyst kontaktbesök. 1017
hörs hunden i fast stånd. 1110 efter några försök kallas hunden in och släpps. 1115 stöt
gångstånd. 1126 ny kontakt, sedan förföljer hunden. 1142 några skall. 1154 hunden åter. Vi
fortsätter till provslut. Provområde Busjön.

Professorn sätter sig yrvaket upp i sängen

dagen efter bröllopet, sneglar åt sidan och

utbrister förfärad:

- Men milde tid, fröken Berg, vad gör ni

här?
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Dalarnas Älghundklubb
J TITAN AS31042/2001.

ProvDatum 2005-01-20 Domare: THORUD JAN-ANDERS Poäng 51,5 Pris 3

Släpp 08.30 Fann älg 11.20 Hund åter 16.20 Övr.provtid slut 16.20
Upptag 1 Älgarbete 81 Gångstånd 4 Fast stånd 56
L.st.skall 60 Tid synk. 2

Stånd Uppt.pl. 0 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse KEB Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Nederbörd
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Svag
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 6  Avst.uppt.pl. 4
Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 4 Vilja att förfölja 7 Ställ.flyend.älg 2
Skalltid 3 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 6 Samarbete 7
Lydnad 4

Provplats Kvarnberget Malungs mellersta VVO. ID:31042 Hunden söker i turer om 5-15 min i
mycket bra tempo. 11.20 Upptag 250 m, sken, vi ser Ko & kalv hoppa över ett dike. 11.21
Gångstånd 300 m längre bort. 11.25 Fast stånd efter ca 500 m, hunden skäller 50-70 skall/min
med mycket bra hörbarhet. 12.21 Tyst, sken. 12.41 Möter vi hunden i älgspåren. Vi går resten
av provtiden utan mer älgkontakt.

TROJA AS13606/2003.
ProvDatum 2005-12-29 Domare Poäng 53 Pris 3

Släpp 0815 Fann älg 1035 Hund åter Övr.provtid slut 1535
Upptag 1 Älgarbete 75 Gångstånd 0 Fast stånd 57
L.st.skall 57 Tid synk. 7

Stånd Uppt.pl. 0 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse KEB Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Mulet
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Kraftig
Snö / barmark 10-30 cm snö Skrapighet Något skrapigt
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Tempo sök 4 Sök omfattning 6 Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 7
Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 4 Vilja att förfölja 6 Ställ.flyend.älg 2
Skalltid 2 Skall hörbarh. 6 Skalltäthet 10 Samarbete 7
Lydnad 4

Nyhammar ID 13606S Tiken söker till en början i turer om 2-5 min i godtagbart tempo, efter-
hand blir söket bättre och blir turer om 10-12 min. 1035 upptag 600m något oroligt, flyttar ca
300m sedan fast stånd. 1132 tyst, sken. 1150 tiken åter. Tiken skäller 80 / min med bra hörbar-
het. Vi går provtiden ut utan någon mer älgkontakt.

Sydsvenska Älghundklubben
J METSJÖSTIGENS RONJA as22524/2003.
ProvDatum 2005-01-06 Domare: OSKARSSON INGEMAR Poäng 73 Pris 1

Släpp 8.10 Fann älg 8.40 Hund åter Övr.provtid slut 13.40
Upptag 1 Älgarbete 260 Gångstånd 21 Fast stånd 195
L.st.skall 216 Tid synk. 3

Stånd Uppt.pl. 5 Typ av älg Ensam Tjur
Uppträd/rörelse KEB Position Mest bakom
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Mulet
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Måttlig
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 3 Förm. finna älg 5 Avst.uppt.pl. 4
Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 9 Vilja att förfölja 7 Ställ.flyend.älg 9
Skalltid 10 Skall hörbarh. 9 Skalltäthet 9 Samarbete 6
Lydnad 10

Ronja ut i sök om 2-4 min 1 på 8 min tills 8.40 då vi får ett upptag 200 m framför oss 8.45 flyttar
älgarna sig 900 m i gångstånd 9.00 fast. Ronja skäller ca. 80 skall/min med utmärkt hörbarhet.
9.45 tystnar hon 10.00 kommer hon till prgr. 10.02 åter hos älgarna. 10.50 inkallning 10.53
skottchans, 10.55 lätt stöt. Efter 200 m fast. 11.23 tyst ny kontakt, 11.30 åter hos älgarna.
11.36 ny inkallning 11.40 stöt, efter 200 m fast. 11.50 gångstånd till 11.56 Sedan fast. 12.00
tyst hälsar på och åter 12.04. 12.21 tyst ny påhälsning och åter 12.25. 12.30 återigen tyst och
påhälsning, 12.34 skäller igen. 12.40 hård stöt, efter 600 m fast 12.45. 12.56 tyst kommer till
oss 13.00 och inget mer under dagen.
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J METSJÖSTIGENS RONJA AS22524/2003.
ProvDatum 2005-12-01 Domare: KARLSSON STANLEY Poäng 83 Pris 1

Släpp 08.10 Fann älg 08.47 Hund åter Övr.provtid slut 13.47
Upptag 1 Älgarbete 243 Gångstånd 15 Fast stånd 168
L.st.skall 183 Tid synk. 15

Stånd Uppt.pl. 11 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest framför
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Mulet
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Svag
Snö / barmark 10-30 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 9 Sök omfattning  6 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl. 10
Ståndssk.uppt.pl  7 Ståndssk.kval. 8 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 8
Skalltid  9 Skall hörbarh. 10 Skalltäthet 8 Samarbete 10
Lydnad  8

Tiken söker i perioder 5-8 min i ett utmärkt tempo.08.47 upptag 800 m bort. 08.58 tyst förflytt-
ning ca 300 m fast 09.01Tiken skallar 75-85 skall/min med utmärkt hörbarhet. 10.35 gångstånd
till 10.50 då det blir åter fast. 10.55 lyckad inkallning. 11.05 skottchans ko och kalv, lätt stöt,
förflyttning 500 m med tiken tyst efter. 11.10 fast. 11.15 tystnar Ronja och kommer på besök
11.20. 11.25 är tiken åter hos älgarna och det är fast. 12.00 lyckad inkallning, skottchans. 12.05
stöt, tiken efter tyst, fast 12.09 400 m bort. 12.12 tystnar Ronja, ser älgarna gå undan hårt. 12.50
är Ronja tillbaka. Går provtiden slut utan mer älgkontakt.

- Nå vad gjorde ni i skolan idag?

Frågade mamma.- Sjöng om en liten trött jycke, sa

Stina.
- En liten trött jycke?

- Ja, sov du lille vide hunn

- Vilken dröm jag hade i natt, gosse!

- Jasså, vad drömde du då?

- Att jag var ute och fiskade med Mari-

lyn Monroe. Hon hade med sig en minimal

bikini och efter en stund log hon mot

mig och frågade om jag hade något emot

att hon solade toppless.

-Whaoo. Hur gick det?

- Jättebra! Jag fick en gädda på drygt

fem kilo!
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Jämtland-Härjedalens Älghundklubb
J METSJÖSTIGENS RAPP AS22526/2003.
ProvDatum 2005-08-30 Domare: JONASSON ANDERS Poäng 72,5 Pris 1

Släpp 06.00 Fann älg 06.08 Hund åter Övr.provtid slut 11.08
Upptag 1 Älgarbete 250 Gångstånd 3 Fast stånd 158
L.st.skall 161 Tid synk. 8

Stånd Uppt.pl. 120 Typ av älg Ensam Ko
Uppträd/rörelse Mest stilla Position KEB
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur Varm. än +10C Vind Kraftig
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 3 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl. 4
 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 8 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 7
Skalltid 8 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 8 Samarbete 9
Lydnad 4

Upptag 06.08 2-300m som står fast i 120 min. till 08.08 då lätt stöt genomförs. Dessförinnan har
provgruppen haft fina skottillfällen på ensam ko och även provat inkallning som misslyckats.
70-80 skall/min. med mkt bra hörbarhet. Gångstånd 3 min. sedan hörs hunden igen i fast stånd
08.20 efter en förflyttning på ca 800m. Fast stånd i 38 min. till 08.58 då ytterligare skottillfälle
och hårdare stöt genomförs. Några skall efter flyende älg sedan tyst. Hunden åter 10.18.
Fortsätter till provslut då hunden söker i turer om 2-4 min. i bra tempo. Inkallning sök ua.

J METSJÖSTIGENS RAPP AS22526/2003.
ProvDatum 2005-10-06 Domare: JONASSON ANDERS Poäng 75,5 Pris 1

Släpp 07.07 Fann älg 07.27 Hund åter 15.30 Övr.provtid slut 12.27
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd 26 Fast stånd 183
L.st.skall 208 Tid synk. 20

Stånd Uppt.pl. 67 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest bakom
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök k Sök omfattning  k Förm. finna älg 8 Avst.uppt.pl. 10
Ståndssk.uppt.pl 8 Ståndssk.kval. 9 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 9
Skalltid 10 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 7 Samarbete 8
Lydnad k
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Hunden iväg direkt i mkt bra tempo. Upptag kommer 07.27 över 800m bort som står fast i 67
min. till 08.35 dp det blir en kort förflyttning på 200m där det står fast ytterligare 40 min. till
09.15. Hunden har tagit en kontakt, skottillfälle och lätt stöt genomförs på ko och kalv. Gång-
stånd 13 min. till 09.28. Fast stånd 32 min. till 10.00. Gångstånd 13 min. till 10.13. Fast stånd 12
min. till 10.25 dp skottillfälle och hård stöt genomförs. Hunden återfinns sedan med hjälp av
pejl efter en flyktstäcka på 3,5 km. 11.25 fast stånd 32 min. till 11.57 hård stöt och skottillfälle
som blir sken. 65-75 skall/min med en del uppehåll, mkt bra hörbarhet.

J METSJÖSTIGENS RAPP AS22526/2003.
ProvDatum 2005-11-19 Domare: GUNNARSSON URBAN Poäng 65 Pris 2

Släpp 08.04 Fann älg 09.18 Hund åter 16.10 Övr.provtid slut 14.18
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd - Fast stånd 110
L.st.skall 110 Tid synk. 9

Stånd Uppt.pl. - Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse KEB Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Mulet
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Svag
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 9 Avst.uppt.pl. 10
Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 5 Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 3
Skalltid 5 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 8 Samarbete 4
Lydnad 4

Hunden ut i mkt bra tempo i turer mellan 6-23 min. Inkallning sök ua. 09.18 upptag en km bort
som går undan. 10.20 finner hunden i fast stånd, skäller 70-80 skall med mkt bra hörbarhet.
12.10 är i närheten av ståndet som tystnar och går undan, troligtvis ofrivillig stöt. Hunden får
ingen mer kontakt och är borta vid provets slut.

J METSJÖSTIGENS RAPP AS22526/2003.
ProvDatum 2005-12-04 Domare: GUNNARSSON URBAN Poäng 83,5 Pris 1

Släpp 08.30 Fann älg 09.44 Hund åter Övr.provtid slut 14.44
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd 7 Fast stånd 290
L.st.skall 297 Tid synk. 16

Stånd Uppt.pl. 148 Typ av älg Flera älgar
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest sidan
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Mulet
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Svag
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Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 9 Förm. finna älg  9 Avst.uppt.pl. 10
Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 10 Vilja att förfölja 4 Ställ.flyend.älg 10
Skalltid 10 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 8 Samarbete 9
Lydnad 4
Hunden ut i mkt bra tempo i turer mellan 5-25 min. Inkallning ua. 09.44 lugnt upptag 900m bort
som står fast. Hunden skäller 70-80 skall med mkt bra hörbarhet. 12.06 skottillfälle, misslyckad
inkallning. 12.12 stöt, kort förflyttning sen fast. 13.01 skottillfälle, misslyckad inkallning. 13.08
hårdare stöt med gångstånd som följd till 13.15 då det blir fast. 13.50 stöter men älgarna
förflyttar sig bara 200m. 13.53 fast. 13.58 hunden kommer, kopplingsbar, tillbaka direkt. 14.15
kommer hunden på besök, kopplingsbar. Hunden skäller fast vid provets slut.

J BJÖRNSVEBACKENS RICCO AS28565/2001.
ProvDatum 2005-08-30 Domare: BOHLIN LARS Poäng 60,5 Pris 2

Släpp 05.15 Fann älg 05.31 Hund åter 11.30 Övr.provtid slut 11.16
Upptag 3 Älgarbete 209 Gångstånd 0 Fast stånd 93
L.st.skall 63 Tid synk. 5

Stånd Uppt.pl. 63 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse KEB Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Klart
Lufttemperatur Varm. än +10C Vind Måttlig
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 4 Förm. finna älg 7 Avst.uppt.pl. 8
 Ståndssk.uppt.pl 7 Ståndssk.kval. 5 Vilja att förfölja 10  Ställ.flyend.älg 3
Skalltid 4 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 10 Samarbete 7
Lydnad 4

Hunden söker ut i 4-5 min. turer. 05.31 upptag 300m, sken från 06.05 till 06.35 hör vi hunden i
fast stånd över 2 km från u pptagsplatsen. Hunden åter 06.45 älgen tog över en å. Kopplar
hunden för traktbyte, nytt släpp 07.30. Hunden ut 07.35, upptag 08.00 700m sken tillbaka
08.44. Ett tredje upptag 10.10 fast stånd 700m. 11.13 stöt, sken, hunden borta vid provslut.
Hunden skäller med mkt bra hörbarhet 85-95 skall i min.
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J BJÖRNSVEBACKENS RICCO AS28565/2001.
ProvDatum 2005-11-04 Domare: LUNDQVIST PER Poäng 73 Pris 1

Släpp 07.15 Fann älg 07.22 Hund åter Övr.provtid slut 12.22
Upptag 3 Älgarbete 178 Gångstånd 14 Fast stånd 150
L.st.skall 153 Tid synk. 15

Stånd Uppt.pl. 150 Typ av älg Ensam Ko
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest framför
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Nederbörd
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Måttlig
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning  8 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl. 9
Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 6 Vilja att förfölja  2 Ställ.flyend.älg  4
Skalltid  8 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 10 Samarbete 9
Lydnad  9

Hunden ut direkt. 07.22 hetsigt upptag, gångstånd. 07.24 tyst. 07.29 hunden åter. 08.15 upp-
tag i närheten av första upptagsplatsen. 08.20 hund och älg passerar i gångstånd. 08.24 tyst.
08.26 hunden åter. 09.05 upptag ca 800m bort som står fast. 11.02 skottillfälle på ensam ko.
11.30 lyckad inkallning. 11.35 stötning, gångstånd. 11.38 tyst. 11.45 hunden åter. Går resten av
provtiden utan någon mer älgkontakt. Hunden söker i turer om 5-15 min i bra tempo och kan
kallas in under sök. Pejl har använts under dagen. Skäller 80-90 skall/min. jämt och utan
uppehåll med mkt bra hörbarhet.

J PER-MICKS ARRAK AS39970/2001.
ProvDatum 2005-10-11 Domare: SIVERTSSON SVEN-G Poäng 58 Pris 3

Släpp 07.40 Fann älg 08.25 Hund åter Övr.provtid slut 13.57
Upptag 1 Älgarbete 113 Gångstånd 30 Fast stånd 61
L.st.skall 91 Tid synk. 5

Stånd Uppt.pl. 10 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse Position
Ståndarb-avst. Väderlek Klart
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning  8 Förm. finna älg  6 Avst.uppt.pl. 6
Ståndssk.uppt.pl  6 Ståndssk.kval. 5 Vilja att förfölja 7 Ställ.flyend.älg  2
Skalltid  4 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 8 Samarbete 10
Lydnad  4
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Söker i mkt bra tempo. Turar om 8-15 min. Oroligt upptag ca 400m bort, går över våra spår.
Omväxlande stånd och gångstånd. Vi håller lätt kontakt med hund och älg. 09.56 tar hunden
en kontakt med föraren, återgår till älgen som doch har lämnat platsen. 10.18 är hunden
tillbaka. Traktbyte eftersom vi kommit nära bebyggelse och ett motionsspår. 10.55 nytt släpp.
Ingen mer älgkontakt under provtiden.

RIPPE AS41888/2003.
ProvDatum 2005-12-01 Domare Poäng 57,5 Pris 3

Släpp 07.55 Fann älg 08.15 Hund åter Övr.provtid slut 13.15
Upptag 2 Älgarbete 125 Gångstånd 0 Fast stånd 42
L.st.skall 40 Tid synk. 20

Stånd Uppt.pl. 2 Typ av älg Ensam kalv(ar)
Uppträd/rörelse Rör sig Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Klart
Lufttemperatur -10 - 0C Vind Måttlig
Snö / barmark 0-10 cm snö Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 9 Förm. finna älg 7  Avst.uppt.pl. 6
Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 4 Vilja att förfölja 10  Ställ.flyend.älg  2
Skalltid 2 Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 7 Samarbete 7
Lydnad  4

Hunden söker i turer på 15-20 min. i mkt bra tempo och är lätt att kalla in under sök. 08.15 hör
vi upptag 600-700m bort som flyttar sig 200m sedan fast till 08.22 då det åter blir en förflyttning
på 500m och står fast till 08.55 sedna hörs endast något skall långt bort. Hunden återkommer
09.35 och vi fortsätter med samma fina sök fram till 11.20 då det blir ett nytt upptag 2-300m bort
som efter 2 min. rusar rakt på provgruppen och det blir sken, hunden återkommer 12.05 och vi
fortsätter till provslut utan mer älgkontakt. Hunden har under dagen skallat 60-70 skall/min.
med mkt bra hörbarhet.

Lille Tommy grävde en grop i trädgården

när grannen råkade titta över staketet. Han

frågade vad Tommy höll på med.

- Min guldfisk har dött, sa Tommy tårögd,

och jag har precis begravt honom.

- Så tråkigt, sa grannen. Men varför en så

stor grop till en liten guldfisk?

- Därför att guldfisken är inne i din

förbaskade katt!
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Västsvenska Älghundklubben
MOLLY AS28420/2005.
ProvDatum 2005-11-11 Domare: HANSSON BENGT Poäng 83,5 Pris 1

Släpp 0720 Fann älg 0814 Hund åter Övr.provtid slut 1314
Upptag 2 Älgarbete 234 Gångstånd 5 Fast stånd 205
L.st.skall 141 Tid synk. 5

Stånd Uppt.pl. 106 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse Rör sig Position KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek Mulet
Lufttemperatur Varm. än +10C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 10 Förm. finna älg 9 Avst.uppt.pl. 7
Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 10 Vilja att förfölja 10 S täll.flyend.älg 8
Skalltid 10 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 7 Samarbete 5
Lydnad 3

Ut i snabbt sök. Går att kopla under sök. 0814 upptag ca 400 m mot vind. Efter några min är det
fast stånd. Molly skallar med 60-70 skall/min i början sedan 80 skall/ min. 0955 skottillfälle på
ca 70 m 1000 missl inkallning. Ägen går hårt hundan 1010 fast stånd 1048 går undan 1050
gångstånd till 1055 då älgen simmar över en sjö. 1109 kommer Molly och går ut i bra sök 15-25
min 1215 upptag ca 500 m bort. 1300 sken efter missl inkallning 1310 åter fast stånd Tiken kvar
i skogen i fast stånd vid provslut. Molly har förföljt älg mer än 3 km under dagen.

MOLLY AS28420/2005.
ProvDatum 2005-12-05 Domare: HENRIKSSON OVE Poäng 52 Pris 3

Släpp 0805 Fann älg 0831 Hund åter Övr.provtid slut 1331
Upptag 1 Älgarbete 52 Gångstånd 0 Fast stånd 41
L.st.skall 41 Tid synk. 11

Stånd Uppt.pl. 0 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse KEB Position KEB
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 9 Förm. finna älg 7 Avst.uppt.pl. 6
Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 4 Vilja att förfölja 6 Ställ.flyend.älg  2
Skalltid 2 Skall hörbarh. 7 S kalltäthet 6 Samarbete 7
Lydnad 3
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Molly söker i turer om 15-20 min, under hela provdagen, i mycket bra tempo. 08.31 lugnt
upptag ca 400m framför provgr. fast stånd i upptaget. Molly skallar med ca 60 skall/min med
bra hörbarhet. 09.12 Går älgen loss, 09.23 Kommer Molly till oss, Vi söker nya älgar till prov-
slut utan resultat. Molly kan kopplas under sök

Östsvenska älghundklubben
SJ(LÖ)CH HÄLGE AS37181/2001.
ProvDatum 2005-01-19 Domare: KARLSSON MIKAEL Poäng 72,5 Pris 1

Släpp 0735 Fann älg 1050 Hund åter Övr.provtid slut 1550
Upptag 1 Älgarbete 170 Gångstånd 3 Fast stånd 150
L.st.skall 153 Tid synk. 5

Stånd Uppt.pl. 110 Typ av älg Okänt
Uppträd/rörelse Rör sig Position Mest framför
Ståndarb-avst. 8-15 meter Väderlek Klart
Lufttemperatur 0 - +10C Vind Svag
Snö / barmark Barmark Skrapighet Något skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 7 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl. 6
Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 8 Vilja att förfölja  6 Ställ.flyend.älg 8
Skalltid 7 Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 6 Samarbete 9
Lydnad 4

Provmark Rö. Id ok. Hälge söker i turer om 10-15 min i bra tempo. Av spår att döma så går vi
genom älgfattiga marker. Äntligen får vi höra ett upptag 4- 500 m upp i vind. Är uppe på
ståndet efter 110 min. Ofrivillig stöt på grund av det frasiga underlaget. Gångstånd i 3 min
sedan fast. Uppe på ståndet efter 40 min. Sktf, älgen får vind och skenar med Hälge efter som
tonar bort med enstaka skall. Hälge åter till provgruppen efter17 min. Vi går vidare provtiden
ut. Ingen mer älgkontakt.

En bankdirektör till 
en annan:

- Min far brukade alltid
 säga att

det finns många sätt att tjäna

pengar på, men bara ett ärligt.

- Vilket skulle det vara?

- Jag har ingen aning!
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Jaktprovsregler och revidering???

Under helgen 18-19 mars hade SÄK
kallat till regelrevideringskonferens i
Sundsvall. Kallade var samtliga 10
lokalklubbar samt anslutna ras-
klubbar. Anslutningen var god och
avsikten var att göra en slutlig genom-
gång och revidering av de förslag som
SÄK s jaktprovskommitte arbetat med
under lång tid. Sista halvåret har
några efterhand omarbetade förslag
presenterats.

Bakgrunden är det arbete som på uppdrag av
en tidigare årsstämma genomförts i avsikt att
försöka nå enhetliga regler för de nordiska
länderna, Sverige, Norge och Finland. I nulä-
get är förutsättningarna ganska olika i de tre
länderna.

Jaktprovskommitten presenterade ett färdigt
utkast som sedan i kronologisk ordning gicks
igenom punkt för punkt. Självklart blev det
mycket och många diskussioner och en
mängd åsikter ventilerades om hur det slut-

liga förslaget skulle se ut. Många av de syn-
punkter som kom fram bottnar naturligtvis i
åsikter om hur dagens provregler fungerar.

Stämningen var dock god och arbetet för-
löpte väl,  då det på söndag lunch fanns ett
färdigt förslag som nu alla kan ta del av på
SÄK s hemsida.

Den stora avgörande frågan är nog trots allt
om SÄK skall gå från nuvarande 13 moment i
bedömningsreglerna till de föreslagna 10 nya
momenten. Regelverket har alltså genomgått
en ganska omfattande förändring  för att om
möjligt på sikt kunna nå en överenskommelse
med de övriga nordiska länderna. Om Fin-
land och Norges älghundklubbar är beredda
till en anpassning i närtid är mera oklart.

Var de tio lokalklubbarna respektive rask-
lubbarna står i frågan är svårt att ha en upp-
fattning om, tre av de nordliga klubbarna var
dock mycket klart emot en förändring till tio
moment, vilket man också klargjorde öppet. I
övrigt framkom inga klara ställningstaganden.

Vilka egenskaper ärvs?
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Hela förslaget skall behandlas på SÄK s
årstämma den 22 april i Karlstad och det slut-
liga ställningstagandet om eventuella föränd-
ringar fr o m jaktåret 2007 kommer då.

Att här närmare redogöra för hur förslaget till
förändring ser ut låter sig inte göras, det skulle
bli alldeles för omfattande. Själva poäng-
nivåerna för pris är dock oförändrade, liksom
den totala maximala slutpoängen. En anpass-
ning av koefficienterna har också gjorts med
hänsyn taget till mindre antal moment.

Men, leta reda på förslaget på SÄK s hemsida
och sätt Er in i vad revideringen innebär. Tid
för synpunkter lär det bli ont om, eftersom
årsstämman ligger nära i tiden.

Frågan har diskuterats i styrelsen och  nå-
gon benfast övertygelse för 13 eller 10 mo-
ment finns inte, däremot kan man ifrågasätta
om de moment som ingår i jaktprovsreglerna
är så utformade att man på ett någorlunda
enkelt sätt kan utvärdera egenskaperna hos

våra hundar på det sätt att det främjar aveln.
Det är nämligen det som är avsikten med
jaktprovsverksamheten enligt ”portal-
paragrafen”.

Självklart skall vi fortsätta med jaktproven,
oavsett om det blir i 10 eller 13 moment, och
dessutom precis som vi påpekat tidigare, öka
antalet.

Vi behöver oavsett hur momenten är utfor-
made kunna konstatera att våra hundar är så
bra jaktligt att de kan användas i aveln.

Egenskaper som sök, skall, lydnad och sam-
arbete mm är delar i helheten där vi med rätt
utformade prov på sikt skulle kunna utvär-
dera arvbarhet på flera sätt än bara konsta-
tera att hunden jagar bra. Förutsättningen är
naturligtvis också att veta om dessa och an-
dra egenskaper nedärvs.

Wåge L

Hur får vi med oss jaktegenskaperna i aveln?



Årsstämma
Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens årsstämma för 2005.

Stämman hålles lördagen den 27:e maj, Moosegarden, Orrviken (11 km från Sandviken)
Årsstämman börjar kl 13:00

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.

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för

älghundar. Sista anmälningsdag till utställningen: 5/5 2006

Jämtland-Härjedalens Älghundklubb
Inbjuder till Älghundsutställning i Östersund, den 27 maj 2006

Plats: Sandvikens Festplats
Domare: Thomas Eriksson Jämthundar, Kerstin Henriksson Gråhundar

Olle B Häggkvist Övriga Raser
Med reservation för domarändringar

Anmälan Information:
 Susanne Halvarsson, Orrmo 170, 840 80 Lillhärdal

Tel: 0680-31124, Fax: 0680-31126
Anmälningsavgifter:

 Sätts in på Pg. 256291-6 i samband med anmälan.
Valp.kl. 130:- Veteran.kl 190:- Övr.kl  240:-

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

Logi
Camping i Sandviken: 063-37006



Årsstämma i
Hälleforshundklubben

05-05-27
13.00-17.00
Moosegarden, Orrviken (11 km från Sandviken)

Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben

—— Dagordning——
Mötet öppnas

1 Justering av röstlängd

2 Val av ordförande för mötet

3 Styrelsens annmälan om protokollförare vid mötet

4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

6 Fråga om årsstämman blivit stadgeenligt  utlyst

7 Fastställande av dagordning

8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas berättelse

9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.

13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och leda-
möter i styrelse enligt paragraf 8.

14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt paragraf 9 i stadgarna.

15 Val av valberedning enlilgt paragraf 10 i stadgarna

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller
som senast den 15 januari anmälts till styrelsen.

18. Mötet avslutas

19 Övriga frågor



Enkät om våra hundars hälsotillstånd

Jaktlust med de rätta egenskaperna är vik-
tigt men finns inte hälsan där kan inte ens
den bästa jaktlust i världen uppväga en dålig
hälsa.

Att äga en hund med dålig hälsa är ett li-
dande på flera sätt för både hundägare och
hund.

Enkäten är en kopia från SÄK, som de an-
vänt tidigare på de andra älghundsraserna.

Frågor om enkäten kan besvaras av Jan-Erik
Bjemkvist, 060-80420

Enkäten skickas till:

Jan-Erik Bjermkvist.
Lögdö 4171
860 33 Bergeforsen

Tack för din medverkan!

/Jan-Erik

Nu är det dags igen för en ny hälso-
enkät, vi som varit med ett tag kom-
mer ihåg att vi fyllt i en tidigare. Den
förra hälsoenkäten fyllde väldigt
många i på ett utmärkt sätt, vilket jag
hoppas att många även i denna enkät
kommer att göra.

Syftet med hälsoenkäten är att få en bild av
vilka sjukdomar och hur frekvent dessa är
inom Hälleforshundrasen. När denna bild klar-
nat kommer vi att ha ett bra beslutsunderlag
för att veta hur vi skall agera, för att komma
till rätta med de sjukdomar och brister som
kan förekomma.

Finns det fler symptom än de angivna, så skriv
ned dom också. Antal gånger hunden haft
ett problem vill belysa om den haft ett en-
staka problem eller om det är ett återkom-
mande bekymmer. Med debutålder avses hur
gammal hunden var första gången den fick
sjukdomen.  Där du känner till diagnos och
behandling ange dessa. Skriv gärna egna
kommentarer.

Men för att få ett bra beslutsunderlag behö-
ver vi alla hjälpas åt med att fylla i och skicka
in hälsoenkäten på ett så sant och riktigt sätt.



Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 måna-
der efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro

Lösning

Korsord 05 nr 3
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris Lars Romell, Lillpite
2:a pris Inger Ax, Malung
3:e pris Ingemar Brink, Åmotsbruk

Priserna från småländska glasbruk
skickas ut under våren

Namn:____________________________

Adress:____________________________
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