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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Ja, så är det då jul igen och ännu en
jaktsäsong med hundar är snart till
ända. I norra delarna av Sverige bör-
jar snödjupet bli alltför besvärande
och dagarna kan ibland kännas lite
väl korta. Jakten pågår fram till den
28/2 –02 så det får väl bli till att plocka
fram skidorna.

Några av oss jagar ju på marker som under
höstarna kan vara rätt så tomma på älg för att
senare under vintern få kraftig påfyllning av
vandrande fjällälgar.

Ut efter norrlandskusten och längre ned i lan-
det är det dock ännu möjligt att bättra på
tillvaron genom trevliga jaktdagar tillsam-
mans med sin hund. En del av oss som, likt
mig själv, har nått och passerat livets mitt-
punkt på åldersskalan kanske dessutom har
möjligheten att låta någon som är ung och
jaktintresserad följa med för att pröva på älg-
jakt med löshund. Detta till gagn för oss alla
som jagar, det kommer alltid att behövas
påfyllning av duktiga hundförare och jägare
i jaktlagen.

Under hösten, särskilt dess senare del, är det
många som har varit i kontakt med klubb-
ledningen för att bl a både få veta och be-
rätta om årets jaktprovsresultat. Vi är många
som undrar hur andra jaktsäsongen efter ras-
godkännandet har avlöpt. Hur många pro-
ver har genomförts och vilka är resultaten?
Det är svårt att i nuläget ha en klar uppfatt-
ning. Vi får vänta på SÄK:s sammanfattning.
Den information som jag har fått pekar dock
emot ett resultat som minst motsvarar fjolår-
ets. Själv känner jag f n till 4-5 nya
jaktprovschampions. En av dessa är dess-
utom en ung tik vilket jag tycker är extra
glädjande. Jag har sagt det tidigare men det
tål att upprepas ”RASENS FRAMTID VI-
LAR PÅ DUKTIGA TIKAR”.

Ett stort tack till er alla som har låtit pröva
hundarna i jaktprov. Vid detta laget torde
väl ingen vara okunnig om vilken viktig
infomationskälla jaktproven utgör för avels-
råden i deras arbete.

DCH Nalle tillsammans med sin äg. Wåge Lundgren betraktar hanhunden
Kir som blev BIS i Lycksele
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Andra frågor som dryftats vid dessa kontak-
ter har varit hundarnas hälsostatus. Som
många av er säkert kommer ihåg så har vi
vid ett par tillfällen haft enkäter utskickade
där bl a frågor om hundarnas hälsa har ställts.
Av de svar som har inkommit så är bedöm-
ningen att hälsostatusen i rasen är god. Ofta
har hundarnas slitstyrka och uthållighet bli-
vit särskilt betonade. Några av samtalen har
dock gällt hundar som har drabbats av nå-
gon sjukdom så klart är att hälleforshundar i
likhet med andra hundar inte är förskonade
från sådant. I och med rasgodkännandet så
är kravet att hundar som skall komma ifråga
för avel bl a skall ha känd HD-status och
under de två senaste åren så också har ett
stort antal hundar blivit röntgade. Resulta-
ten tycks vara ungefär som för jämthund och
gråhund vilket innebär att vi måste vara vak-
samma i valet av avelsdjur.

För att på sikt kunna åstadkomma en minsk-
ning krävs det ett noga genom-
tänkt avelsprogram som bygger
på god kunskap om bakomlig-
gande genetik  Klubbens avels-
råd uppmanar därför alla att fort-
sättningsvis röntga sina hundar
då de är i åldern 1-2 år.

Årets stämma ägde rum i Lycksele d.11 au-
gusti. I samband med stämman så visades
också ett 30-tal hälleforshundar på den
älghundutställning som VBÄK arrangerade
samma dag. Totalt bedömdes närmare 250
st hundar med alla älghundraserna represen-
terade. Segrare för hela utställningen och BIS
i Lycksele blev hälleforshunden Kir ifrån
Tärnaby, äg. Sune Kristoffersson. Dessutom
fanns rasens första DCH på plats, hunden
Nalle tillsammans med sin ägare Wåge Lund-
gren. Vi gläds alla tillsammans med ägarna
över hundarnas framgångar. Jag har dessutom
fått veta att Kir genomförde sitt första jakt-
prov för en tid sedan. Givetvis så blev det
ett 1:a pris.

Avslutningsvis så önskar jag er alla en FORT-
SATT GOD JAKT OCH EN GOD JUL
OCH  ETT GOTT NYTT ÅR.

Leif

Rasen vilar
på jaktliga
tikar !
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Det nya HD-avläsningssystemet

Norbergs vinkel och procentuell täck-
ning av ledhuvudet. Det nya HD-
avläsningssystemet (A-E), som trädde
i kraft den 1 januari 2000, har ska-
pat stor turbulens inom den ”HD-
röntgande” hundvärlden. ”Boven” i
dramat verkar vara den så kallade
Norbergs vinkel, som bör vara minst
105° och minst 50 % av ledhuvudet
ska ligga inne i ledhålan för att höf-
ten ska betraktas som normal, d v s ej
dysplastisk.

Vid mätning av Norbergs vinkel utgår man
från en punkt i ledhuvudets mitt. Från denna
punkt dras dels ett streck mellan mittpunkte-
rna på vardera ledhuvud och dels ett streck
från vardera ledhuvuds mittpunkt rakt upp
mot övre ledskålskanten. Vinkeln som bil-
das mellan dessa båda streck (det som går
mellan de båda ledhuvudena och det som
går uppåt vid respektive ledskålskant) kal-
las Norbergs vinkel. Se schematisk figur.

I det ”gamla” svenska HD-avläsnings-
systemet (utmärkta, ua och grad 1-4) tilläm-
pades inte mätning av Norbergs vinkel (NV)
bland annat beroende på att den inte var til-
lämplig på alla hundraser. Utländska studier
visar, att NV inom t ex Labrador Retriever
(LR) spänner mellan 67,4° till 124,4° . Hos
Golden Retriever (GR) är motsvarande
spännvidd 70,2° till 119,4° . Den procentu-
ella täckningen av ledhuvudet var hos LR
mellan 6,5 % och 79,9 % och för GR mellan
8,3 % och 79,3 %.

Vetenskapliga undersökningar har gett vid
handen att Norbergs vinkel måste räknas fram
särskilt för varje ras för sig. Som tidigare
nämnts är den satt till 105° eller större för att
hunden skall klassas som A eller B.

Flera uppgifter tyder dock på att hundar med
betydligt mindre vinklar ändå kan ha helt
friska höftleder.

Det nya HD-avläsningssystemet har varit
förödande för vissa raser (Västgötaspets, Dre-
ver, Beagle, Boxer och Stövarraserna). Det
omvända gäller för t ex Dobermann. För La-
brador Retriever har vi haft en ökning med 7
% från årets början fram till april månad. År
2000 hade vi 22 % HD. Perioden januari –
april 2001 var vi uppe i 29 % HD. Golden
Retriever ligger nu runt 30 % HD och ingår
i den av SKK utsedda ”riskgruppen”.

Avel på C-hundar?!
Inom de raser som drabbats värst av det nya
HD-avläsningssystemet och följaktligen för-
lorat en stor del av sin avelsbas, har avel på
C-hundar diskuterats, då SKK anser att den
enklaste lösningen vore, att man i dessa ra-
ser helt enkelt accepterar hundar som be-
dömts med ”C” för avel.

Frågan är om vi är villiga att avla på C-hun-
dar även inom vår ras? Vår policy har sedan
länge varit att endast avla på friska avels-
djur. C-hundar är trots allt dysplaster. Utländ-
ska studier har visat, att en ökad avel på icke
”fritt” material kommer på sikt att ge en ökad
HD-frekvens. Är vi beredda att betala det
priset? Känns det kanske inte som om vi vore
tillbaka på ”ruta ett”?

Ett annat problem är den ekonomiska an-
svarsfrågan uppfödare/valpköpare emellan.
Uppfödaren har ett tvåårigt ekonomiskt an-
svar för sina uppfödda valpar. Hur ställer sig
försäkringsbolagen till att ersätta HD-belas-
tade avkommor efter icke friröntgade
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föräldradjur? Idag utgår ingen ersättning i
sådana fall. Har SKK tagit upp denna fråga
med sin samarbetspartner Agria?

Klassificering av

höftledsdysplasi enligt FCI:s

nya system 

Klass A   -     Inga tecken på HD.

Lårbenshuvudet och ledskålen är
kongruenta. De främre gränsytorna har skarpa
konturer och rundade avslutningar. Led-
utrymmet är smalt och jämnt, ledskåls-
vinkeln enligt Norberg (i standardposition)
är ungefär 105gr (som en referens). I fallet
med exellenta höftleder omsluter ledskålens
främre kant lårbenshuvudet något längre än
lateralplanet.

Klass B   -   Nästan normala höftleder.

Lårbenshuvudet och ledskålen är antingen
lätt inkongruenta och Norbergs vinkel (i
standarposition) är ungefär 105gr eller cen-
trum av lårbenshuvudet ligger i medial po-
sition med hänsyn till ledskålens övre gräns,
och lårbenshuvudet och ledskålen är
kongruenta.

Klass C   -   Lätt höftledsdysplasi.

Lårbenshuvudet och ledskålen är
inkongruenta ledskålsvinkeln enligt Nor-
berg är omkring 100gr och/eller ledskålens
främre kant är lätt utplanad. Det kan finnas
ojämnheter och inte mer än obetydliga
tecken på benpålagringar (osteoarthrosis) i
ledskålens och lårbenshuvudets gränsytor.

Klass D   -   Måttlig höftledsdysplasi.

Tydlig inkongruens mellan lårbenshuvudet
och ledskålen  med subluxation. Ledskåls-
vinkeln enligt Norberg är större än 90gr (som
en referens enbart.) Utplaning av ledskålens
främre gränsområde och/eller tecken på
benpålagringar.

Klass E   -   Svår höftledsdysplasi.

Markerade dysplastiska förändringar av
höftlederna, såsom luxation eller distinkt
subluxation, ledskålsvinkeln enligt Norberg
mindre än 90gr, tydlig utplaning av ledskål-
ens främre gränsområde, deformation av
lårbenshuvud, (svampliknande, tillplattad), 
eller andra tecken på benpålagringar.

Artikeln är skriven av
Katja Sjöberg som i sin tur
har hämtat material från
Catarina Linde/ Forsberg
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Höftledsdysplasi (HD)
Höftledsdysplasi (HD) är en rubbning i
höftledens utveckling under de första
levnadsmånaderna. Defekten förekommer på
många hundraser däribland irländsk setter.
HD hos hundar beskrevs första gången 1935
i USA. 20 år senare började forskare världen
över inse att HD var en allvarlig och utbredd
defekt hos våra hundraser. På 50-talet fast-
slogs att dysplasin var en till stor del ärftlig
utvecklingsrubbning. HD var den första
defekten som omfattades av bekämpnings-
program i SKK’s regi. Irländsk röd setter har
idag en HD-frekvens på ca 25% men mycket
stora skillnader mellan olika linjer förekom-
mer.

Symtom
Höftledsdysplasi innebär att ledskålen är för
grund, varför höftledskulan får ett otillräck-
ligt stöd och leden blir ostadig. Instabiliteten
i höftleden vid dysplasi leder till brosk- och
benpålagringar. Lårbenshuvudet blir också
mer eller mindre deformerat, beroende dels
på graden av dysplasi, dels på hundens
kroppsvikt. Vissa hundar med lindrigare grad
av HD behöver inte ha några smärtor och
graden HD står inte alltid i proportion till
den enskilda hundens problem. En hund
med HD skall hållas slank och i god kondi-
tion. Ibland kan operativa ingrepp ske för
att minska smärtan hos hunden.

Arvsgång
HD har en polygen nedärvning dvs. defekten
uppstår beroende på ett antal olika gener
samverkar, vilket gör det svårare att bekämpa
effektivt. Man kan inte tala om anlagsbärare
som vid recessiv nedärvning utan en hund
har större eller mindre disposition för
defekten. Skall man försöka beräkna dis-

positionen krävs att så många släktingar som
möjligt är röntgade. Det är alltså inte bara
föräldradjurens HD-status som är viktig utan
man bör ta stor hänsyn till familjebilden,
framförallt hur syskonens höftleder ser ut

SKK’s hälsoprogram
Sedan 1989 har kravet om föräldradjurens
HD-status för registrering av rasen funnits.
SISK har sedan 1997 anslutit irländsk röd
setter till den text som säger att det ej är för-
enligt med SKK’s grundregler att i avel an-
vända individ behäftad med HD. Från 1/1
2000 gäller att vid registrering av kull där
uppfödaren i strid med SKK’s grundregler
använt HD-belastat djur i aveln kommer
samtliga avkommor att åsättas avelsspärr.
Den avelsspärren kan ej hävas även om av-
komman skulle visa sig HD-fri.

Internationellt avläsningssystem
En i Norden enhetlig 5-gradig bedömnings-
skala infördes den 1 januari 2000 och er-
satte den gamla skalan. Den nya skalan är -
A, B, C, D samt E. A och B motsvarar den
gamla skalans u.a. = utan anmärkning, C =
1:a, D = 2:a, E = 3:a och 4:a.

SISK’s rekommendation
Inga HD-belastade djur i avel. Utomnordiska
importers föräldrar har ofta okänd HD-status
det gör osäkerheten större angående ökad
disposition.

Möjligheten att göra en korrekt riskbedöm-
ning beträffande HD ökar med antalet rönt-
gade släktingar. Det är därför viktigt att inte
bara avelsdjuren röntgas utan en så stor an-
del av rasen som möjligt. Önskvärd familje-
bild är, så få fall som möjligt och i den mån
det förekommer, att dysplasin är av lindrig
art.
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Hejsan!

Här kommer lite resultat från en avkomma av Xet & Puma.

Hejsan jag heter Tjomber men jag kallas för Odin och jag är född den 17
februari 2000.

Jag var i Sandviken med husse Anders Häreby på utställning den 26 maj och
fick ett första pris och ett hederspris i unghundsklass av domaren Lennart
Edfors, det tackar vi för.

Den 14 juli var jag och matte Maria i Svenstavik på SKK:s stora utställning
och där gick det mer än bra jag fick ett förstapris och ett CK
(championkvalite) och ett BIR (bäst i rasen)  domaren var Lars West vi
tackar så mycket, sedan gick jag vidare till BIG (bäst i grupp) men åkte
tyvärr ut, sedan hände något roligt, ni har väl hört talas om blågula
hund, där fick jag vara med och tampas med dom svenska raserna och där fick jag
den blågula rosetten av domaren Marlo Hjernqvist för att kunna gå vidare
till söndagen det tackar vi för.

Söndagen medförde regn och rusk men jag gick in i ringen med ett glatt
humör och idag var det återigen Lars West som var domare gissa om matte och
jag blev glada när han kom och lämnade rosetten hos oss, jag blev alltså
utställningens blågula hund, och om matte ligger i på utställningarna
framöver så kanske vi får åka på stora Stockholm och visa upp oss, kul va.
Jag har tyvärr inget bra kort just nu så det får komma senare om pappa Xet
och hans husse Jan-Erik vill se hur jag ser ut.

Maria Andersson

Ordet är fritt....
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En resa på 130 mil…

Anders, jag och våra 3 Hälleforsare
har gjort till tradition att försöka vara
med på Hälleforshundklubbens års-
möte varje år, detta på grund av att vi
tycker att det är trevliga träffar med
en massa glada människor med
samma intresse, Hälleforsare och älg-
jakt. Vi har endast missat ett årsmöte
i Sorsele.

Årets årmöte var av utställningsskäl förlagd
till Lycksele. Som varandes en äkta smålän-
ning med ryktet om sig att vara ”snål” så
kan det tyckas konstigt att vi överhuvudta-
get övervägde att bege oss 130 mil från Ny-
bro till Lycksele. Dock övervägde de posi-
tiva kamratskapstankarna de negativa
bensinkostnaderna. Dessutom brukar vi göra
våra hundresor till utflykter runt i Sverige.
Jag själv befann mig under torsdagen före
årsmötet i Nynäshamn på ”kickoff” för
jobbets räkning, så Anders fick packa bilen
full med packning och hundar och bege sig
själv till Nynäshamn för att hämta mig.

Bara detta var ett orosmoment i sig, vem
vågar lita på ”gubbens” förmåga att packa
rätt saker, skulle hundarna, kopplen, sov-
säckar etc vara med?  På torsdag eftermid-
dag begav vi oss från Nynäshamn för att av-
lägga ytterligare en sträcka innan det var
dags att finna lämplig övernattningsplats.
En stuga i Härnösand blev valet.

Fredag eftermiddag var vi framme i Lycksele,
där stuga och ”gamla” kompisar väntade.
Efter att ha gått runt och pratat skit med ett
antal gamla trotjänare i klubben så var det
dags för en gemensam kvällsaktivitet, korv-
grillning. Framför den öppna eldstaden kom
många ”sanningar” fram, eller var det tradi-
tionella jakthistorier, där den egna hundens
jaktegenskaper överträffade alla andra
hundars. Var som är sant eller vad som är
friserat det vet man aldrig och det kvittar ju,
ingen kan vara bättre och trevligare än den
egna ögonstenen. Kritisera gärna min fru/
gubbe och mina barn det accepterar jag, men
nåde den som kritiserar min hund…..

Den egna hunden är alltid bäst, här Fenix och Gissa
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Dagen efter var det dags för utställning,
många olika varianter av älghundar var sam-
lade i de olika ringarna. Jag valde att inte
ställa ut någon av mina tre hundar av olika
anledningar, den äldsta är inte godkänd, den
lilla tiken är för liten och hannen som är per-
fekt är skygg för framfusiga människor, tex
domare, dessutom kan jag inte anklaga ho-
nom för att gilla andra hundar. Han fick is-
tället träna att ligga plats utanför ringen,
detta gick dock över förväntan så ett tag
ångrade man att man inte anmält honom.

I utställningar utser man alltid en bästa tik
samt en bästa hanhund. I Hälleforsfallet vi-
sade det sig att de två som vann dessutom
var syskon. Hanhunden blev sedan BIR, bäst
i ras och gick vidare till finalen tillsammans
med övriga älghundrasernas BIR-hundar.
Hälleforsaren KIR tog även i denna final hem
spelet, blev BIS bäst in show, se Gulins le-
dare.

Vi såg dock inte denna intressanta final ef-
tersom årsmötet skulle hållas på eftermidda-
gen, ett årsmöte som tog upp allt från de tra-
ditionella valen till hur för kraftigt foder=
snabb tillväxt påverkar valpens utvecklande
av höftledsfel. Som vanligt bjöds det däref-
ter på delikat mat för deltagarna.

Efter ytterligare en natt i stugan på cam-
pingen styrde vi kosan hemåt, i kofferten
låg tre trötta hundar och snarkade. Vi hade
tänkt ta ett par dagar på oss hem, dock fick
bilen bråttom och hemlängtan började kän-
nas av, vilket medförde att vi körde de 130
milen på en dag.

Gör som vi nästa gång det är årsmöte, packa
bilen och ge er iväg, ett trevligt samkväm
väntar.

Hälsningar från ett snöfritt Småland

Märit

Kir från Tärnaby fick ädel lovord av Aina Lundmark-Johansson
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Årsmöte för 2000 i
Hälleforshundklubben

Tid: Lördag 11 augusti 2001 kl 14.00.

Plats: Ansia Camping, Lycksele.

Närvarande: Sammanlagt 32 personer. Från lokala älghundklubben i
Västerbotten gästföreläste ordf. Per-Martin Jakobsson

§ 1. Ordförande hälsade välkommen.

§ 2. Beslöts att röstning i första hand skulle ske genom handuppräckning.

§ 3. Till mötesordförande valdes Wåge Lundgren.

§ 4. Utskickad dagordning antogs.

§ 5. Anmäldes att Jan-Erik Bjermkvist utsetts till stämmosekreterare.

§ 6. Till justeringsmän valdes Allan Robertsson och Leif Pedersen.

§ 7. Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 8. Föregående årsmötes protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes.

Revisorernas berättelse upplästes.

§ 10. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2001. 160 kr samt 40 kr  för familje-
medlem.
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§ 12. I tur att avgå var ordinarie ledamöterna Bo Tobiasson och Kent Lindgren samt
suppleanten Kent Andersson, vilka samtliga omvaldes.
Leif Gulin omvaldes till ordförande i Hälleforshundklubbens styrelse.

§ 13. Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman.

§ 14. Till valberedningen omvaldes Thomas Kärrman, Thord Norlén samt Mårten Gulin
vilken utsågs till att vara sammankallande.

§ 15. Inga motioner hade inkommit.

§ 16. Per-Martin J betonade vikten av samarbete och dialog mellan rasklubbarna för det
gemensamma målet att bygga en bra älghund med de problem det kan innebära, vi
har säkert mycket att lära avvarandra.

Per-Martin J berättade vidare om några viktiga händelseårtal för älghundar:

· 1930 Svenska Spetshundklubben bildas

· 1946 Jämthunden registreras som ras

· 1951 Jämthundklubben bildas

· 1958 Västerbottens älghundklubb bildas

· 1961 Svenska älghundklubben bildas

Per-Martin J informerar om vikten av att gå jaktprov. Jaktprov utförs  för att värdera
avelsdjurens avelsvärde, de egenskaper som ärvs m.m. Det är viktigt är att testa alla
hundar med rimlig chans att ta pris, för att se resultatet av utförda parningar. Per-
Martin J tycker att Hälleforshunden lyckats bra under sin första jaktprovsäsong med
en hög andel 1:a pris  av pristagarna.

Leif G ställde en fråga om tikar var sämre jakthundar än hanhundarna. Per-Martin
menade att jägarkåren ofta efterfrågar i första hand hanhundsvalpar, en gammal vana
från förr när älgjaktstiden var kort  och en löpning hos tiken kunde spoliera årets jakt.
Detta innebär ofta  att tikarna hamnar hos fel personer som inte intresserar sig för att
jaga fram tiken och gå jaktprov menar Per-Martin.

Trots detta är i alla fall 60-70% av tikarna från de stora älghundraserna som  används
i avelen jaktprovsmeriterade. Avelsarbetets framgångar visar sig i att jaktprovs-
resultaten förbättrats till det bättre i de olika åldersklasserna de sista åren. För ett
antal år sedan var det inte så vanligt att Jämthundar före tre års ålder gick till pris.
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Vi har idag jaktprov med likadana regler för älg över hela Sverige och ett visst arbete
görs för att få lika provregler i Sverige, Norge och Finland.
Jägarkåren i norra och södra Sverige ställer olika krav, norra Sverige vill vi t.ex. att
hunden skall ha stor vilja att förfölja flyende älg emedan södra Sverige inte villa ha
en lika envis hund i förföljandet. De 13 olika moment som bedöms i jaktprov samlas
i en databas där man har möjlighet att  urskilja de olika egenskaper som valpköparen
kan önska sig. Tyvärr har man ännu inte kommit så lång att man kan mäta arvbarheten
för de olika momenten.

För oss hundägare med tillgång till internet är det nu fullt möjligt att se utställnings-
resultaten redan någon vecka efter utställningarna dessa publiceras på SÄK:s hemsida.
Även Jyckedata finns på SÄK:s hemsida och där redovisas stamtavlor, inalvels-
kofficienter, sjukdomar och jaktprovsresultat.

HD felen har ökat markant bland de flesta spetshundsraser sedan en ny mall  för HD
bedömning införts. För Jämthundens del har en ökning på ca 10-15% skett sedan den
nya mallen börjat tillämpats. Hälleforhunden har också en hög andel HD fel bland de
hundar som testats. SKK kommer att utvärdera de nya resultaten (tillsammans med
klubbar och expertis) för att tolka dessa och bestämma hur den nya bedömningen
skall tillämpas i aveln.

Årsmötet förgicks av en utställning, anrodnad av älghundsklubben
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Tyvärr har kravet på ID- märkning av valpar innan leverans medfört att antalet  HD
undersökningar minskat. Tidigare ID märktes ofta hundarna vid ett års ålder,  i sam-
band med höftledsröntgen. Undersökningar tyder på att för kraftigt valpfoder under
uppväxten kan inverka menligt på höftledsutvecklingen och då speciellt på de
storvuxna raserna. Upp till 50 % av höftledsfelen, på de storvuxna raserna kan bero
på fodret. Eftersom HD fel inverkar på hundens användbarhet, ofta när den kommit
upp en bit i åldern, är dessa frågor mycket allvarliga och skall ses med största allvar.

Eftersom ett behov av älghundsdomare finns idag uppmanade Per-Martin oss Hälle-
forshundägare att om intresse finns bland någon av oss, gärna låta utbilda sig till
löshundsdomare avslutade Per-Martin, som tackades för sitt intressanta föredrag om
SÄK:s arbete med älghundarna med en varm applåd och en T-skirt.

Leif G påpekade att det är vi tillsammans som bygger och utvecklar Hälleforshunden
till att bli det vi alla önskar, en frisk sund och duglig jakthund. Vi kan alla hjälpas
åt genom att till avelsrådet rapportera om hunden har någon sjukdom eller annan
defekt och på så sätt kanske förhindra att framtidens hundar är belastade med sjukdo-
mar i onödan.

För att få information om hur hundarna jagar fortsätter klubben att bidra med 300 kr
per jaktprovsstart under åtminstone fram till tre första pris (jaktchampion).

En fråga ställdes om hur många hundar som mönstrat för registrering i SKK:s Hälle-
forshundregister. Ca 15 hundar har mönstrat sen rasregistreringen och sex hundar
har godkänts.

Utlottning av en dörr till en hundkoja lottades mellan de två tikar som under dagen
visats i jakthundsklass.

Som guldkant på mötes avslutningen möttes vi av beskedet att hälleforshunden  Kir,
ägare Sune Kristoffersson blivit BIS etta i Lyckseleutställningen.

Vid protokollet:

Jan-Erik Bjermkvist

Leif Gulin Leif Pedersen Allan Robertsson
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Bilder

Jack vid fälld älgtjur

Vinterälg
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Jack-Nybliven JCH
tillsammans med
sin ägare Staffan
Andersson

Med hunden Nalle och nyligen fälld
fjoling.

bilder forts
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En hund med många gåvor
För några veckor sedan så talade jag
och Dan, en arbetskollega i Lycksele,
med varandra över telefon.

Efter avslutat samtal så hade jag förstått att
kunskapens ljus ännu inte kastat sitt sken
över den svenska älgjägarkåren  i allmänhet
och den del av kåren som finns inom
Lyckseles förvaltningsgränser i synnerhet.
Särskilt kraftigt tycks denna ljusbrist ha
drabbat just mina arbetskollegor. Eftersom
jag sedan födseln blivit utrustad med en osed-
vanligt  stark ansvars och pliktkänsla så in-
såg jag genast vilken omfattande, ja närmast
formidabel, arbetsuppgift som nu låg där
framför mig.

En uppgift som, vid ett närmare betraktande
mera måste ses som ett åliggande, stod full-
ständigt klar för mig då Dan med sin väna
och oskyldiga stämma ställde frågan varför
man skall utrusta sig med en hälleforshund
då man jagar älg. Den som talat med Dan vet
hur len, vän och oskyldig hans stämma kan
vara.

EN SÅDAN FRÅGA!!! JAG HÄPNAR!!!

Å HELA HÄLLEFORSHUNDKLUBBENS
VÄGNAR SÅ HÄPNAR JAG ÄNNU
MERA!!!

Först så tänkte jag att jag hört fel. Åldern
börjar ju göra sig påmind och hörseln är inte
längre vad den har varit. Öronsus, vaxprop-
par, ökad hårväxt och annat skräp i hörsel-
gången kan ju lätt ställa till med förtret. Men
under det att jag famlade runt på skrivbor-
det efter ett gem eller något annat verktygs-
liknande föremål lämpligt till att återställa

hörselapparaten med så hinner karlen upp-
repa sin fråga och denna gången i ett ännu
lenare tonläge.

”Kan du förklar för mäg vafför n´hälleforsar
kan va na å´ha?” Ingen tvekan! Allt står
klart! Här finns det väderkvarnar att ned-
kämpa! Här kommer det att krävas krafttag
och detta utan hjälp av en vapendragande
Sancho Panza! Informationen måste spridas
snabbt och nu! Här måste kunskapens ljus
genomlysa okunnighetens mörker!

Och vem kan då vara lämpligare än jag, att
likt en hälleforshundarnas Don Quijote ta
den kastade handsken och dra ut till kamp?

Gajo ute på spaning efter obitna
orienterare.
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Efter ett liv tillsammans med ett stort antal
individer som sagts mig tillhöra familje-
gruppen hunddjur, av vilka flertalet dess-
utom har gått under benämningen ”hä ä
n´hälleforsar” eller ännu hellre med min
barndoms klangfulla tungomål ” hä ä
n´ostjak, å akt däg för han vol lätt eträt”, så
anser jag mig väl kvalificerad att redogöra
för en ”tidig hälleforsares” olika företräden.

Jag väljer Gajo, en hundarnas exponent från
det tidiga 60-talet som hos mig har lämnat
bestående intryck och hos andra outplånliga
avtryck.

Sommaren –63. Min pappa och jag, en då
finnig tonåring, på väg ner till Martin Nor-
man, Gustavsström i Värmland för att hämta
hem en snart tvåårig hanhund. Trots att det
redan stod 2-3 st hundar därhemma så an-
sågs det vara lämpligt med viss förstärkning
inför höstens älgjakt. Under bilresan ner så
beskrevs nytillskottets gåvor i blommande
ordalag. Superlativen formligen fyllde ku-
pén och vi kunde knappt bärga oss innan vi
skulle få  beskåda det underverk som under
den närmaste 10-årsperioden skulle ha som
sin främsta uppgift att göra livet osäkert för
älgarna i Norrland. Vad vi då inte visste var
att Gajo inte var någon liten och småaktig
hund, utan han var mera av den där storväxta
och storvulna sorten, som tycker att världen
blir mera rättvis om det inte bara är älgar
som går omkring och känner sig osäkra. Gajo
bidrog gärna till att göra världen mera rätt-
vis.

Väl framme så hälsade vi hastigt på Martin
innan vi gick fram emot den hundgård där
Gajo befann sig. Gubbarna i täten och jag
snett bakom. Jag kunde redan på långt håll
se att hunden inte led av några kariesangrepp
utan att tandhälsan var god och att han dess-
utom var duktig på att hoppa.

Efter att under en stund ha blivit mönstrad
från utsidan av stängslet så tyckte pappa att
det var dags för en närmare inspektion av
rörelseapparaten och med händerna i fick-
orna deklarerade han med hög och myndig
stämma ”släpp ut hunn”.

Martin såg en aning bekymrad ut men efter
en snabb omröstning där jag förlorade med
röstsiffrorna 2-1 beslöts att jag skulle gå in
och koppla hunden. Allt gick bra och efter
att i hög fart släpats några varv runt gårds-
planen bestämdes att Gajo skulle släppas lös,
allt för att man i lugn och ro bättre skulle
kunna bedöma rörelserna. Några sekunder
senare samtidigt som hunden i hög fart för-
svann in i skogen 200 meter längre bort sä-
ger pappa ”han ä snabb, han ha säkert ä bra
tempo i sökä.” Efter någon timmes tid utan
den minsta skymt av hunden så kommer
nästa konstaterande, nu med ett tydligt gil-
lande i rösten ”han värka va visökt, han ä int
oppätter bena.”

Gajo med fruar ute på båtfärd
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Ytterligare några timmar senare, efter det att
vi alla i berömmande ordalag talat om Gajos
förmåga att befinna sig på annan plats än
där vi själva var, började en gnagande miss-
tanke växa fram – Gajo verkade inte alls dela
vår uppfattning om att han skulle framleva
resten av sina dagar i Norrland. Han tycktes
trivas alldeles utmärkt därnere i Värmlands-
skogen och föreföll dessutom vara strängt
upptagen med någon mycket viktig aktivi-
tet.

Två dagar och en avbruten orienteringstäv-
ling senare befann vi oss alla tre i en bil på
väg norrut. Eventuella skadeanspråk ansågs
då vara kvittade mot löftet att hunden i fort-
sättningen skulle befinna sig i den norra
delen av Sverige. Att småaktiga värm-
länningar inte rätt förstod och uppskattade
sådana egenskaper som Gajo redan hunnit
visa prov på kunde vi bara beklaga samti-
digt som vi ljudligt gratulerade oss själva
till det kap som vi hade gjort. En hund med
ett sådant självständigt och bestämt sinne-
lag kunde bara göra sig själv rättvisa i Norr-
land.

Under resan så upptäckte vi snart ytterligare
en av de många förmågor som denna hund
var utrustad med. Vad den än förtärde så
omvandlades det till gas. Vi hade inte bara
införskaffat oss en älghund, utan dessutom
på köpet fått en mindre gasfabrik och pro-
duktionen gick för tillfället på högvarv.
Strax före Sundsvall bedömdes
explositionsrisken vara så hög att det kunde
vara välbetänkt med en paus för att venti-
lera och syresätta blodomlopp och
kupeutrymme.  Gajo delade vår åsikt om det
lämpliga med ett avbrott i bilresandet. Däre-
mot visade det sig att vi inte alls hade samma
uppfattning om när den skulle återupptas
och det klargjorde han dessutom mycket
tydligt en stund senare.

Övertalning i form av chokladbitar, smörgå-
sar, bullar och annat godis hade ingen an-
nan effekt än att han med blixtens hastighet
svalde de bitar som bjöds för att därefter
snabbt återta sin position utanför bilen och
detta utan så mycket som en svansviftning
till tack. Hade Gajo levt idag så hade den
fasthet och handlingskraft som han visade
mot sina två tvehågsna manliga följeslagare
renderat honom ett hedersmedlemskap i vil-
ken feministisk organisation som helst. Med
list och rep så lyckades vi till slut under hög-
ljudda protester från den nya familjemed-
lemmen baxa in honom i baksätet och den
avbrutna hemresan kunde fortsätta.

Gajo tillsammans med gasbedövad
husse.
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Från Kassören

Med tiden och åren så bekräftade Gajo ota-
liga gånger att de talanger han var utrustad
med var mångfalt flera än att bara skälla älg,
vilket han för övrigt gjorde med stor bravur.
Han jagade både mycket och länge, stort och
större. Det största villebråd som jag idag kan
dra mig till minnes är ett envist stånd och
gångstånd på en 15-tons väghyvel efter riks-
väg 90 norr om Gulsele då vi erbjöds flera
goda skottillfällen, den kom dock undan med
endast smärre blessyrer i form av bitmärken
på däck och hyvelstål.

Jag kan glädja ett stort antal av dagens häll-
eforshundägare med att Gajo säkert finns
med i stamtavlorna om man tittar 30-40 år
bakåt i tiden. Bara så att ni vet vilka dolda
talanger era hundar går omkring och bär på.

Det självständiga och bestämda sinnelaget
behöll han livet ut, vilket många av byborna
i Gulsele med omnejd ännu idag kan vittna
om.

Han är inte glömd.

Leif

Hjäälp!!
Skall vi kunna göra vårt medlemsblad
till något riktigt bra, så behöver vi din
hjälp!

Vi väntar på ditt bidrag. Allt material som
berör hundar och jakt är av intresse. Har du
en bra bild till artikeln eposta den också, om
du skickar bilden postledes så returnerar vi
naturligtvis bilden till dig. Jan-Eriks och min
adress samt epostadress finner du på sidan 2
i tidningen.

Bilder, filmer, videos, artiklar, jakthistorier,
insändare, synpunkter osv, allt material som
kan publiceras i vårt medlemsblad är
välkommet.

Märit

Hej alla medlemmar och tack för ert
bidrag (medlemsavgiften) utan den
skulle vår klubb och verksamhet inte
existera. 

Men jag saknar avgiften från ett hundratal
medlemmarför år 2001. Du som inte har be-
talt gör det så stärker du vår kassa rejält. Det
behövs. Så har även jag skaffat mig en
epostadress:  tobiasson.bo@telia.com  Dess-
utom vill jag upprepa mitt nya telefonnr. 090-
50810

En God Jul och Ett Gott Nytt År

                                                 
Bosse Kepsar 85 kr st

T- tröja 60 kr st
Jackor 375 kr st
allt med påtryckt loggo
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Min egen

 jaktberättelse

...................

           .......

  Kalle
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Eftersök med Fenix
Årets jakt i Nybro har varit en av de
älgfattigaste genom tiderna! Många
jaktlag har därför redan efter första
veckan lagt ner jakten på skogens
konung.

Av gammal tradition sitter vi stilla i våra
pass de första dagarna i jakten, en sysselsätt-
ning som inte kan anses vara allt för upp-
hetsande. Det som kan hända är att de smäl-
ler någonstans, pratas i radion, eller att nå-
got villebråd passerar förbi. I år var det helt
tyst, de skott man hörde var lätträknade, nå-
gon viskade på radon men något mer hände
inte. Jag har tagit till vana att få se fel sorts
djur vid mitt pass varje år, tex  en fredad ko
med en ensam, således fredad kalv. I år var
det endast en räv som passerade, de älgar
man såg var de traditionella ”spökälgar” som
alltid dyker upp i gryning eller skymning-
stimman. En morgon var två spökälgar så
verkliga att jag hukade på stigen fram till
tornet och spanade på vad jag trodde var ko
och kalv i tio minuter innan morgonljuset
avslöjade rotvältornas fagra grenverk. Även
en rotvälta kan få tydliga öron och om man

ansträngde sig riktigt noga, så kunde dessa
öron till och med ses röra sig i morgon-
dimman. Man tröttnade rätt snabbt på denna
jakt och började se fram emot att få släppa
hunden.

På söndagsförmiddagen valde jag sovmor-
gon framför passittning, naturligtvis var det
då det hände, en i jaktlaget avlossade ett
skott. Älgen hade dock inte lagt sig direkt
utan ett eftersök var aktuellt. Fenix och jag
blev inkallade. Efter att ha undersökt skott-
platsen och inte funnit någon bloddroppe
så började vi fundera på vad som hänt, hade
skottet ändrat riktning på grund av någon
gren, eller hade det tagit på ett ställe där inga
blodspår efterlämnas?

Hund, sele och spårlina plockades fram och
så började vandringen efter älgen. När vi gått
ett bra tag började minnet från fjorårets 6
timmars eftersök göra sig påmind, skulle det
åter igen bli en lång vandring i skogen?
Skillnaden i år var dock att vi var på egen
mark, dvs vi kunde bestämma om hunden
skulle släppas eller inte, i fjor var vi på an-
nans mark där ingen hund fick släppas.

Fenix i
kamp
med älg
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När vi efter en bra stund fortfarande inte sett
ett enda blodstänk så beslöt vi släppa hun-
den lös. Fenix stack snabbt iväg i spårets
riktning. En andlös väntan startade, skulle
vi få höra något ståndsskall eller skulle han
vända på grund av att älgen skenat för långt?
Efter en kvart fick vi syn på hunden som
kom i riktning mot oss, dock ett 50 tal meter
längre bort. Vi lockade in honom eftersom
vi trodde att han var tillbaka efter att ha kon-
staterat ett älgen var för långt borta. Vi
skickade återigen ut hunden i spåriktningen
och samma procedur upprepade sig, hunden
kom tillbaka lite längre bort. Missmodiga
beslöt vi oss för att återvända till skottplatsen
för att eventuellt upptäcka om skottet änd-
rat riktning på grund av någon gren. Hun-
den fortsatte framåt i den riktning som han
kommit tillbaka i, eftersom det var någotså-
när i riktning mot skottplatsen så följde vi
med hunden.

När vi efter ett tag, på avstånd, ser kanten av
en mosse säger skytten plötsligt, det ser ut
som ett par älgöron i mossen. Vis av mina
tidigare erfarenheter av spökälgar under
veckan svarade jag snabbt: - älgöron ser man
överallt i skogen under älgjakten. I samma
stund avger Fenix ljudliga ståndskall nere
från mossen, jaha nu har han väl upptäckt en
ekorre i något träd, säger jag uppgivet. Vi
stannar och studerar hundens beteende, tan-
karna går onekligen till hunden ”Pricken” i

Helge älg, Fenix ihärdiga skall samt hans
sätt att titta på oss och söka kontakt utstrålar
budskapet, titta en älg, titta en älg…. Vi gran-
skar återigen spököronen i mossen, är det
inte så att de rör på sig?? Skytten smyger sig
fram och höjer bössan, skottet ekar i luften
samtidigt som öronen försvinner ner i mos-
sen. Vår spökälg var verklig och mossen var
dess tillflyktplats för att finna vila och sår-
lega. Hunden är snabbt framme och sliter i
raggen. Lyckligt försöker han på sitt sätt
säga: där ser ni, lita på mig, jag har hela ti-
den följt detta spår. Det är inte ovanligt att
en skadskjuten älg går i en U-sväng tillbaka
mot skottplatsen och det var det som var fal-
let även här. Vi blev dock lurade av att U-
svängen var väldigt snäv, vilket gjorde att
vi trodde att hunden kom tillbaka efter en
avbruten sökrunda. Hunden hade dock följt
spåren och blev nog ytterst förvånad när vi
avbröt honom och skickade ut honom på
samma runda igen, istället för att fortsätta
följa efter honom i spårets riktning direkt.
När han kom tillbaka andra gången hade vi
följt med honom utan att vi tänkte på det,
spåret gick mot skottplatsen och vi var på
väg tillbaka.

Efter detta eftersök och denna skjutna älg
var vårt jaktlag nöjda, vi sparar de fyra älgar
vi har kvar på licensen. Dock var det fritt
fram att nyttja helgerna för hundjakt, i dessa
älgfattiga marker har Fenix och jag dock
endast två gånger till under hösten haft älg-
kontakt, dock inget skjutläge. 80-talets glada
dagar med mycket älg är ett minne blott,
kanske beroende på skogsägarnas krav på
att korna ska skjutas för att skona tall-
planteringarna eller att det saknas rejäla tju-
rar som kan locka till sig kor med sina brunst-
platser.

Märit

Fenix spejar
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 1/4
2002, till: Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
2 priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 01 nr 1
Följande vinnare lottades fram:

1:a pris, Jonas Lehto Gällivare

2: pris, Lennart Löfgren,
Vännäs

Priserna skickas ut i januari.

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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