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Tidningsredaktionen
Då var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. Detta nummer är fyllt med
säsongens jaktprov. Vi har även fått in ett antal jaktberättelser som vi är mycket tacksamma
för. Till nästa nummer fattar NI pennan och skriver en liten berättelse och 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
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Ledamot Jörgen Markusson
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Ledamot 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

epost till alla i styrelsen: styrelse1@halleforshunden.org
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Att leva innebär bl.a. ett livslångt lärande. En
process som pågår från vaggan till graven.

Häromkvällen fick jag själv lära mig skillna-
den mellan att vara ett fordon och en män-
niska. Under en stillsam kontemplativ cykel-
tur med hunden möter jag på vägens högra
sida en promenerande äldre herre som med
förvånansvärt snabba och följsamma sido-
förflyttningar lyckas hindra mig från att pas-
sera. Det energiska och bestämda uppträdan-
det visade tydligt att här var det basal under-
visning som gällde.

Vem det var som skulle undervisas stod dess-
utom fullständigt klart.

Under en kort och kärnfull informationsstund
fick jag klart för mig vad det är som gör mig
till en människa. Med hund betraktas jag,
enligt denna äldre herre, som en människa
och då skall jag färdas på vägens vänstra
sida så långt ifrån honom som det bara är

möjligt - sådana människor ville han inte vara
nära. Utan hund är jag däremot ett fordon
och som ett sådant skall jag färdas efter vä-
gens högra sida och jag var då välkommen
att passera förbi honom utan att det upp-
väckte några som helst känslor av olust och
obehag - sådana fordon ville han vara nära.

Då jag och min hund efter en stund fortsätter
vår avbrutna färd betraktar jag med jämna
mellanrum den fyrbenta, pälsklädda varelsen
som springer bredvid cykeln. Som alltid för-
undras jag då över hur mycket som förenar
oss. Kryper jag under den håriga ytan ser jag
hur lika vi är. Mycket av genomet har vi ge-
mensamt och cellens grundläggande funk-
tioner är helt identiska. Vissa bitar av mitt
genom delar jag f.ö. med de flesta övrigt före-
kommande livsformerna. Det är gener som
oförändrade har gjort en evolutionär resa som
sträcker sitt tidsspann över en miljard år från
de eukaryota cellernas uppkomst fram till
idag.

Bild: Det är nog bäst att inte alls vara på vägen!
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Då jag sitter där på min cykel så gläds jag
över vårt gemensamma ursprung. Jag gläds
också över att jag som hundägare per defini-
tion är en människa och inte ett fordon – det
är ju fastslaget i någon av alla våra trafik-
förordningar.

Låt oss ha detta i tankarna då vi fördjupar
oss i diskussioner om vad som förenar eller
skiljer mellan de älghundraser som vi tillsam-
mans arbetar med.

Nåväl, att jag och Foppa nu gör våra kvälls-
turer med cykel beror främst på att skidföret
efter en ovanligt snörik vinter ändå börjar
försämras. Snö finns det gott om men den är
väl lös och då är det enklare och bättre att
fortsätta motionerandet med hjälp av en cy-
kel. Att hålla igång hundarna året runt (gäller
särskilt unga hundar) innebär att de under
jaktsäsongen får bättre möjligheter att mot-
svara de krav som ställs på dem. Dåligt trä-
nade hundar presterar alltid sämre än de an-
nars skulle göra.

Hur har då jaktåret 2008 avlöpt? Jag tycker
att vi kan ge oss själva godkänt. Totalt 70st
prov genomfördes under säsongen vilket väl
uppfyller vårt mål på 1,2 prov/valp. Fördel-
ningen mellan hanar och tikar är dessutom
relativt jämn, 37st respektive 33st prov. Jag
tycker också att det sammanlagda resultatet

är helt OK. 41st av proven resulterade i pris
(59 %), också det är godkänt. Det som vi dä-
remot fortsatt måste arbeta med att pröva och
utveckla är tikmaterialet. Under perioden
2000-2008 har ca 450 prov genomförts av to-
talt 160st olika hälleforshundar – 94st han-
hundar (59 %) och 66st tikar (41 %). Fler tikar
till prov!

Årets prisprov finns som vanligt redovisade
med provberättelser i årets första nummer av
tidningen. Läs dem och låt dig bli inspirerad.
Till hösten kan du pröva din egen hund ifall
du inte redan har gjort det.

Hälleforshundklubbens årsstämma är förlagd
till Boliden söndagen d.17/5 där Västerbott-
ens ÄK samma dag arrangerar en älghund-
utställning. Min förhoppning är att både tid-
punkten och platsen skall passa så många
som möjlig av oss. Du som ännu inte visat
din hund ta tillfället iakt och anmäl den till
förmiddagens utställning. Själv kan du då
senare på eftermiddagen delta vid klubbens
årsstämma med efterföljande middag.

Kommer du långväga ifrån och funderar på
att övernatta så finns det rum att boka. Vi är
ett antal som planerar att komma till Boliden
redan under lördagskvällen.

VÄL MÖTT I BOLIDEN SÖNDAGEN D.17/5

Leif

I djuraffären ska taxen Tjofe få en ny

vattenskål.

- Här har vi en riktig fin med texten *För

en hund*, säger försäljaren.

- Helt onödigt, svarar kunden. Tjofe kan

ändå inte läsa.

- Vad får man om man korsar en

schäfer med en giraff?

- En vakthund på tredje våningen.
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En berättelse från hösten 2008 med Leo

Jag har många episoder att berätta
om från höstens jakt och tänkte be-
rätta några här. Hösten var väldigt
framgångsrik på flera sätt. Det bör-
jade med att jag på min 40-årsdag en
vecka före jaktstarten i september fick
en Garmin Astro i present av famil-
jen.

På älgjaktspremiären den 1:a september fyllde
min äldsta son Anton 15 år.

Tredje helgen i september måste jag jobba så
jag säger till Anton att han kan gå med hun-
den, han har ju också lärt sig pejlen. Han frå-
gar om en passare kan följa med honom efter-
som han bara får jaga under ”uppsikt”.
Klockan 7.15 får jag ett sms som kort och
gott lyder ”ståndskall”. 30 minuter senare nytt
sms ”gångstånd”. Det här var mer spännande
än att själv vara ute och jaga. Nervös väntan
från mig på nya meddelanden, 10 minuter se-

nare ”det går sakta mot en passare”. Fruk-
tansvärt spännande att vara 5 mil därifrån och
inte kunna göra något. Ytterligare 10 minuter
senare ”nu small det”. Det visare sig då att
det sakta gått mot en annan 15 åring i laget
som satt med sin far på pass. De fick i ca 5
minuter sitta och titta på gångståndet som
sakta kom närmare och närmare. När det var
på ca 70 meter kunde inte han hålla sig längre
utan avlossade ett skott mot kalven som di-
rekt gick i backen.

Jag fick naturligtvis mina gliringar från öv-
riga laget att det var lika bra jag var hemma
framöver.

Det bar sig inte bättre än att första helgen i
oktober jobbade jag natt vilket inte gjorde
Anton så ledsen, han räknade snabbt ut att
han skulle få gå ”själv” igen. En ny passare
erbjöd sig att följa honom. Jag låg och sov
hemma efter mitt nattpass när jag hör hur te-

Anton med sin första älg.
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lefonen ringer om och om igen. Till slut kliver
jag upp och svarar och då är det en röst i
andra änden som säger ”han är död nu”. Tog
några sekunder innan polletten ramlade ner,
det var Anton som skjutit sin första älg, en
fyrtaggare efter ca 20 minuters ståndskall!
Nya gliringar från laget, men det stod jag ut
med.

Fredag två veckor senare sköt jag en kalv,
det var en jakt som blev lyckad mycket tack
vare GPS pejlen. Eftersom jaktmarken är
mycket kuperad är det svårt att bedöma av-
ståndet. Upptaget tyckte jag att det stod väl-
digt nära, bedömde det till ca 400 meter. En
titt på pejlen avslöjade att avståndet var 900
meter och på andra sidan en tjärn, därav det
svårbedömda avståndet. Insåg att jag skulle
vara tvungen att gå runt tjärnen i fel riktning
och förmodligen lägga vind över ståndet.
Skulle jag gå i rätt vind och råka stöta det, så
skulle det gå utom marken med en gång. Sagt
och gjort det blev ”fel riktning” och stöt som

resulterade i ett gångstånd i ca 3 km med kor-
tare ståndskall. Jag kunde följa det på Gps:en
och insåg att två passare fick det väldigt spän-
nande innan det till slut blev ståndskall 1.9
km från mig. Avvaktade 20 minuter och insåg
att det inte rörde sig mer och återigen tack
vare Gps:en så kunde jag välja den lättaste
vägen att gå dit eftersom jag exakt såg var
älgarna stod. 4 timmar efter upptaget kunde
jag till slut nedlägga en kalv inne i en tät ung-
skog.

Samma vecka åkte jag bort på lördagen och
Anton fick återigen gå med Leo. Första sms:et
kommer kl 8 ”Ståndskall”. Tiden gick och ny
meddelanden om gångstånd och ståndskall
dök upp. Jag gick hela tiden i oviss vänta på
vad nästa sms skulle innehålla, fruktansvärt
nervöst. Kl 12 dök det upp ett MMS med Leo
och en död ko. Anton hade fått skjuta sin
andra älg, återigen för Leo. Nu var jag nästan
utröstad som hundförare av laget. .

Leo med Antons andra älg.
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Innan hösten var slut fick Anton även skjuta
en kalv efter ett ståndskall av Leo på 2 timmar
och 20 minuter, men den gången fick jag följa
med honom.

Slutligen en liten berättelse om hur Gps:en
kan räta ut frågetecken. Jag skulle iväg och
jobba eftermiddagsskift en onsdag men vill
ändå hinna ut med Leo en sväng. Bestämde
mig för att gå en tur mellan byn och ån efter-
som Leo inte tar sig över ån. Efter en stund
ser jag på pejlen hur Leo springer fram och
tillbaks ca 200 meter efter åkanten. Börjar mis-
stänka att älgarna står på ”fel sida”. Efter 30
minuter kommer han tillbaks och jag beslutar
mig för att gå längre upp från ån, men Leo
vänder åter upp till samma ställe som tidi-
gare. När han till slut inser att han inte kom-
mer över så ger han två skall och då förstår
jag att älgarna står ganska nära ån. Leo åter-
kommer till mig med bedjande ögon men jag
känner att jag inte hinner på jobbet om jag
ska gå runt till andra sidan. Då sticker Leo
och jag trodde han blivit tokig. Leo springer
raka spåret upp till stora vägen ca 800 meter
från mig, tar vägen över bilbron, vänder åter
600 meter ner på andra sidan och börjar skälla
ståndskall. Hade jag inte haft GPS:en hade
jag inte begripit hur han tagit sig över, nu fick
jag istället se vad vansinnigt kloka hundar är.
Nu hade jag inget val utan det var ju bara att
gå dit själv. Efter en liten stöt kunde jag slut-
ligen efter drygt 2 timmar skjuta två kalvar.
Klockan var då tio i tolv, så det var bara att
ringa jobbet och ta ut några komptimmar. Tur
man har en chef som är älgjägare.

Det blev en hel del skryt över Leo men han
hade en central roll i höst. Glädjen när ens
son får skjuta sin första älg är svår att be-
skriva men jag hoppas det gick att läsa mel-
lan raderna. Vi hade förövrigt i laget totalt tre
15 åringar, en 13 åring och en 16 åring som
var nya i höstas. Jag hade alla dem i Jägar-

skolan förra vintern och det gjorde färdigt
alla prov sommaren 2008. Alla 15 åringar fick
skjuta älg under hösten. När man haft dem i
10 månader, fått se dem slita med teorin och
träningen på skjutbanan, då är glädjen inom
en obeskrivlig när man ser hur deras dröm
blir uppfylld, att få skjuta sin första älg. 13
åringen följde med varenda dag och längtar
till dess han blir 15 och får bära bössan under
uppsikt.

Många tycker att Gps pejl är fusk, men jag
tycker att man får en mycket god uppfattning
om hur hunden jobbar och man behöver ald-
rig gå igenom ett område som man vet hun-
den redan sökt igenom = effektivare jakt. Den
är dessutom ovärderlig vid skadeskjutningar.

Som om inte det var nog så belönade Leo
husse med ett 1:a pris på jaktprov och ett 1:a
pris på utställning i Gideå 2009-02-15.

Så som Ni förstår är jag stolt av många anled-
ningar i höst.

/Anders Broman

-Mitt sa
mliv är inte längre det bästa,

sa Aron till 
Tore. Förr, n

är jag var

nygift, möttes jag alltid av vår skäll-

ande hund och en hustru som bar fra
m

mina tofflor. Nu är det tvärtom.

-Jag förstår inte varför du klagar,

sa Tore, du får ju fortfarande samma

service.
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Jaktprov säsongen aug 08-feb 09

Bergslagen

J KRUTOW AS53279/2005 ägare: Andersson Stig, Säffle

ProvDatum 2008-10-07 Domare: ANDERSSON STEFAN Poäng 80 Pris   1
   

Släpp: 0712  Fann älg: 0805 Hund åter: 1520 Övr.provtid slut: 1352  
Upptag : 2 Älgarbete: 287 Gångstånd:7 Fast stånd: 221
L.st.skall: 146 Tid synk.: 7 Stånd Uppt.pl.: 108 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse:  KEB Position:KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark   Barmark
Skrapighet   Ej skrapigt   

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

Gör en söktur på 5 min. Inkalln u.a. 0805 finner vi hunden i fast stånd 1,5 km bort. 60 skall/min
med bra hörbarhet, men med störande uppehåll. 0920 sken, tyst. 1008 hunden åter, koppling,
traktbyte. 1055 släpp, gör två sökturer på 3 min. 1108 upptag 400m bort, gångstånd. 1115 fast.
1255 skottillf. 1258 inkallninig u.a. 1303 stötning, sken. 1305 fast 200m bort. 1306 tar hunden
kontakt, kopplingsbar. 1308 ny kontakt, koppl.bar. 1322 ny kontakt, koppl.bar. 1334 ny inkalln.
kommer direkt. 1336 skotillf, mycket hård stötning. 1338 fast 300m. 1345 sken, tyst. Hunden
efter älgen vid provslut.

J KRUTOW AS53279/2005. ägare: Andersson Stig, Säffle

ProvDatum 2008-11-07 Domare RUDBERG JAN Poäng 77 Pris   1
   
Släpp:0740  Fann älg:0940 Hund åter:1515 Övr.provtid slut:1440
Upptag :1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 25 Fast stånd: 225
L.st.skall:250 Tid synk.:4 Stånd Uppt.pl.:0 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Mest stilla Position: Mest bakom
Ståndarb-avst.: Väderlek  Nederbörd :Lufttemperatur : 0 - +10C
Vind:Svag Snö / barmark   Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt     

Tempo sök  8 Sök omfattning  4 Förm. finna älg  6 Avst.uppt.pl.  4 Ståndssk.uppt.pl  3
Ståndssk.kval.  10 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  10 Skalltid  10 Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  7 Samarbete  10 Lydnad  10
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Söker i turer om 4-5 min i mkt bra tempo. Upptag ca 300m bort, gångstånd. 0950 kommer ko +
kalv rakt mot oss, sken och några skall. 1010 hörs hunden ca 2-3 km bort. 1020 gångstånd ca
1 km. 1030 fast. 60-65 skall/min med mkt bra hörbarhet. 1225 skottillf. Inkalln u.a. Stötning,
gångstånd 5 min, sedan fast. På väg upp på ståndet tar hunden kontakt. 1315 lyckad inkalln,
stöt, sken 500m. 1320 fast. 1330 tystnar hunden och kommer till oss. 1340 tillbaka och skallar.
1415 stötning, sken ca 1 km. 1430 fast till provslut.

Dalarnas älghundklubb
J LUFSEN AS32929/2006.

ProvDatum 2008-11-12 Domare: ANDERSSON BO Poäng 87 Pris   1  
  
Släpp: 07.45  Fann älg: 07.55 Hund åter: 14.50 Övr.provtid slut: 12.55  
Upptag : 1 Älgarbete: 300 Gångstånd:2 Fast stånd: 239
L.st.skall: 241 Tid synk.:  10 Stånd Uppt.pl.: 160 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: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt  

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

Provplats Klitten. Idm ua. Pejl brukas. Hunden ut omgående, har älg i näsan. 07.55 Upptag
minst 1 000 m ifrån oss. Skäller med ca 80 skall/min med mycket bra hörbarhet. 09.50 På
ståndet. Skottillfälle. Inväntar ägaren. 10.31 Lyckad inkallning. 10.35 Stötning. Förflyttning
gångstånd 200 m. 10.37 Fast. Skottillfälle. 11.10 Lyckad inkallning.11.12 Stötning. Tyst. För-
flyttning 200 m. 11.14 Fast. 11.47 Stötning. Tyst förflyttning 500 m. 11.50 Fast. 11.56 Tyst. Sken
ca 1 200 m. 12.05 Fast. 12.10 Tyst. Hunden ståndar älg vid provslut.

Gävleborgs älghundklubb

J ROSTMURENS CHIVAS AS52451/2003. Ägare: Persson Fredrik, Jädraås

ProvDatum 2008-11-03 Domare ELIASSON MATS Poäng 76 Pris   1

Släpp: 07.10  Fann älg:07.32 Hund åter: 20.15 Övr.provtid slut: 12.32  
Upptag :1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 15 Fast stånd: 226
L.st.skall: 241 Tid synk.: 5 Stånd Uppt.pl.:3 Typ av älg: Flera älgar
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest sidan
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Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur : 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: 0-10 cm snö
Skrapighet: Mycket skrapigt  
   
Tempo sök  8 Sök omfattning  6 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl.  6 Ståndssk.uppt.pl  7
Ståndssk.kval.  10 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  10 Skalltid  10 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  3 Samarbete  5 Lydnad  4

Hagsta. Hunden gör tre sökturer om 4 till 9 min. 07.32 upptag 500 m/bort fast stånd. 07.35
gångstånd 300 m, sedan fast stånd. Hunden skallar ca 40 skall/min. 09.30 skottchans på tjur.
09.35 stöt, sken fast efter 400 m. 10.12 misslyckad ink. 10.15 stöt, kort gångstånd sedan sken.
10.35 fast stånd efter 800 m. 11.14 skottchans, stöt, sken över 1 km sedan fast stånd. Hunden
skallar nu 50-60 skall/min. 11.55 misslyckad ink, stöt, sken över 1 km sedan växlande fast
stånd och gångstånd. 12. misslyckad ink och provslut.

J ROSTMURENS CHIVAS AS52451/2003. Ägare: Persson Fredrik, Jädraås

ProvDatum 2008-12-08 Domare ÅBERG PER Poäng 60,5 Pris   2  
  
Släpp: 08.00  Fann älg: 08.47 Hund åter: Övr.provtid slut: 13.47  
Upptag : 1 Älgarbete: 133 Gångstånd: 8 Fast stånd: 108
L.st.skall: 116 Tid synk.: 9 Stånd Uppt.pl.: 108 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Mest stilla Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: > 15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur : -10 - 0C
Vind: Måttlig Snö / barmark:  0-10 cm snö
Skrapighet: Något skrapigt     

Tempo sök  7 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  4 Ståndssk.uppt.pl  10
Ståndssk.kval.  6 Vilja att förfölja  4 Ställ.flyend.älg  4 Skalltid  5 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  6 Samarbete  9 Lydnad  4

Berg-Sjökalla. Id ua, hunden ut i sök turer om 5 min, en på 23 min. Ink ua. 08.47 upptag ca 300
m/bort fast stånd. Hunden skallar 50-70 skall/min med något störande uppehåll, med mkt bra
hörbarhet. 10.35 skottchans på ko m kalv som reser sig ur lega, har legat hela tiden. Växlande
sken och gångstånd. 10.47 tyst. 11.00 hunden åter. Ingen mer älgkontakt.

J GRANTINGES ALEX AS39215/2002. Ägare: Söderlund Ove, Hassela

ProvDatum 2009-01-23 Domare LANTZ YNGVE Poäng 78 Pris   1
   
Släpp: 08.00  Fann älg: 09.50 Hund åter: 16.10 Övr.provtid slut: 14.50



1 1

Upptag: 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 10 Fast stånd: 195
L.st.skall: 205 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.: 15 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst.:  0-7 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur:  -10 - 0C
Vind: Svag Snö / barmark: Mer än 30 cm
Skrapighet: Något skrapigt

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

Älgered. Id ua. Hunden i sök med utm tempo i turer om 20 - 25 min. 09.50 upptag över 800 m
fast. 10.05 blir det gångstånd ca 10 min. Vi står kvar och väntar och 11.40 hör vi hunden åter
i fast stånd över 2 km bort. Vi närmar oss ståndet och hör hunden skälla 70 skall/min med utm
hörbarhet. Ståndet står uppe på ett berg och vi gör en kringgående rörelse för att komma i rätt
vind. 14.30 är vi ca 15 m från älgkon, hunden kommer på besök, ej kopplingsbar. Misslyckad
inkallning och stötning som resulterar i hårt sken med hunden efter. 14.40 åter fast till provets
slut.

Jämtland/härjedalen

J RIPPE AS41888/2003. Ägare: Drewsen Per-Åke, Östersund

ProvDatum 2008-08-26 Domare ENGSTRÖM TURE Poäng 67,5 Pris   2
  
Släpp: 06.10  Fann älg: 11.05 Hund åter  Övr.provtid slut: 16.05 
Upptag : 1 Älgarbete: 223 Gångstånd: 21 Fast stånd: 143
L.st.skall: 164 Tid synk: 43 Stånd Uppt.pl.: 20 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.; 0-7 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur: Varm. än +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt     

Tempo sök  5 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  6 Avst.uppt.pl.  7 Ståndssk.uppt.pl  4
Ståndssk.kval.  7 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  5 Skalltid  8 Skall hörbarh.  9
Skalltäthet  8 Samarbete  9 Lydnad  4

Hunden söker under dagen i turer om 7- 12 min i bra tempo. Koppling u sök ua. Gick i
älgtomma marker i 4 timmar. Förlängd söktid. 11:05 upptag 600 m Öst stånd. 11:25 gångstånd
till 11:34 då det åter blir fast 300 m bort. 11:40 åter gångstånd till 11:50. Fast. 400 m bort.13:20
inne på ståndet skottillfälle på ko och 2 kalvar samtidigt stöt hunden tyst 13:21 åter fast 200
meter bort. 13:42 ofrivillig stöt hunden tyst. 13:45 stopp 600 meter bort. 13:51 gångstånd till kl
13:53 tyst. 14:48 hunden åter. Ingen mer älgkontakt under provtiden. Hunden skäller 70-75
skall i minuten med utmärkt hörbarhet.
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SUCH SJ(LÖ)CH PRÄSTKNIT CRUTOV AS28278/2005. Ägare: Eggen Bjarne Lillhärdal

ProvDatum 2008-09-12 Domare BUSK ANDERS Poäng 77 Pris   1
 

Släpp: 06.12  Fann älg: 07.05 Hund åter: 12.55 Övr.provtid slut: 12.05
 
Upptag : 1 Älgarbete: 275 Gångstånd: 15 Fast stånd: 206
L.st.skall: 221 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.:1 Typ av älg Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse:  KEB Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

  
Tempo sök  9 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl.  5 Ståndssk.uppt.pl  2
Ståndssk.kval.  10 Vilja att förfölja  9 Ställ.flyend.älg  9 Skalltid  10 Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  4 Samarbete  10 Lydnad  9

Hunden söker i turer om 7-10 min. 07.05 hör vi hunden i några enstaka skall i 1 min. sken. 07.30
hör vi hunden i fast stånd ca 1,5 km bort. 09.25 går det loss, stört av en bil, gångstånd till 09.30.
10.00 inne på ståndet då blir hunden tyst, söker upp husse. 10.10 skallar igen. Skottillfälle, lätt
stöt, flyttar 150m. 10.25 misslyckad ink. Stöt, flyttar 150m. 10.43 hunden tyst. 10.50 kommer
hunden till oss. 10.53 skäller åter. 10.57 kommer hunden till oss igen. 11.10 lyckad ink. blir till
stöt, gångstånd till 11.20. 11.30 tyst. 11.40 hunden åter, vi fortsätter provet. Peil har använts.

SUCH SJ(LÖ)CH PRÄSTKNIT CRUTOV AS28278/2005. Ägare: Eggen Bjarne Lillhärdal

ProvDatum 2008-10-04 Domare TRYGG PETER Poäng 74 Pris   1
 

Släpp: 07.15  Fann älg: 07.22 Hund åter  Övr.provtid slut:  12.22  
 
Upptag: 1 Älgarbete: 253 Gångstånd: 12 Fast stånd: 210
L.st.skall: 222 Tid synk.: 33 Stånd Uppt.pl.: 148 Typ av älg:Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst.: 0-7 meter Väderlek:  NederbördLufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt   

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

Hunden gör en kort söktur. 07.22 blir det fast stånd 400m bort. 09.25 skottillfälle på ensam
kviga, hunden skallar 65-70 skall/min. med bra hörbarhet. 09.50 stötning, gångstånd till 09.55,
sedan fast stånd vid en å till 10.30, då älgen anar oss och tar över ån med hund efter i
gångstånd till 10.37 då det blir fast stånd till 11.04, då tystnar hunden. Hunden åter hos oss
11.35, sticker igen och blir borta till 12.15. Ingen mer älgkontakt under provtiden.
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J RASKÄNGETS OZZY AS45926/2006. Ägare: Henriksson Carl-Göran, Kälarne

ProvDatum 2008-11-19 Domare HANSSON LEIF Poäng 61 Pris   2
 
Släpp: 07.25  Fann älg: 08.12 Hund åter  Övr.provtid slut: 13.12   
Upptag: 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 43 Fast stånd: 44
L.st.skall: 87 Tid synk.: 27 Stånd Uppt.pl.:0 Typ av älg: Okänt
Uppträd/rörelse: KEB Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur: -10 - 0C
Vind: Svag Snö / barmark   0-10 cm snö
Skrapighet: Ej skrapigt   

Tempo sök  8 Sök omfattning  9 Förm. finna älg  9 Avst.uppt.pl.  10 Ståndssk.uppt.pl  3
Ståndssk.kval.  4 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  2 Skalltid  4 Skall hörbarh.  6
Skalltäthet  7 Samarbete  9 Lydnad  4

Hunden gör en söktur på 20 min. i mkt bra tempo, ink. ua. 08.12 upptag över en km bort som
dör ut. 09.20 hörs hunden långt bort några skall då och då. 11.45 finner vi hunden med hjälp
av pejl 7-8 km bort i omväxlande stånd och gångstånd. Hunden skallar ca 70 skall i min. med
en del uppehåll, bra hörbarhet. 13.10 nära ståndet. Strax före provslut gör hunden ett kontakt-
besök och kopplas. Sammanlagd flyktsträcka över 3 km.

J RASKÄNGETS BONO AS45927/2006. Ägare: Jonasson Anders, Strömsund

ProvDatum 2008-11-18 Domare GLANTZ GUNNAR Poäng 52 Pris   3
  
Släpp: 07.55  Fann älg: 09.12 Hund åter  Övr.provtid slut: 14.30
 
Upptag : 1 Älgarbete: 153 Gångstånd: 38 Fast stånd: 110
L.st.skall: 148 Tid synk.; 8 Stånd Uppt.pl.: 10 Typ av älg: Flera älgar
Uppträd/rörelse: KEB Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark: 0-10 cm snö
Skrapighet:Ej skrapigt   

Tempo sök  9 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  7 Ståndssk.uppt.pl  4
Ståndssk.kval.  5 Vilja att förfölja  2 Ställ.flyend.älg  2 Skalltid  7 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  6 Samarbete  7 Lydnad  4

Hunden söker i ett utmärkt tempo och mycket bra omfattning(ca.12min), går att kalla in under
sök. 9:12 hittar han älg på ett mycket bra sätt 600m bort som övergår i gångstånd 9:22 till 10:00
då blir det fast till 11:40 då tystnar hunden innan skottillfälle erhålles. 3 älgar (kunde utläsas av
spåren) som stod mycket nära en större väg skenade av oförklarlig anledning. 11:45 hunden
åter och traktbyte. Skallet är av mycket bra hörbarhet, och bra täckning (50-60/min) 12:03 nytt
släpp. Hunden söker som tidigare till provslut
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Norrbottens älghundklubb

J ZAKE AS40592/2002. Ägare: Stöckel Ingemar, Jukkasjärvi

ProvDatum 2008-09-20 Domare BERGDAHL BO Poäng 78,5 Pris   1
  

Släpp: 0710  Fann älg:  0740 Hund åter: 1305 Övr.provtid slut: 1240  
Upptag :1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 45 Fast stånd: 210
L.st.skall: 255 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.: 95 Typ av älg: Okänt
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: Varm. än +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt    

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

Hunden ut i sök, söker ca 10-13min. Inkallning under sök u.a. 07:40 upptag ca 800m som står
fast. 09:15 ofirvillig stöt som flyttar sig 300m. 09:20 gångstånd som flyttar sakta. 09:50 skot-
tillfälle stöt. 10:15 fast stånd ca 1500m. 10:55 stöt. 11:10 fast stånd 600m. 11:30 gångstånd som
förflyttar sig 500m. 11:45 fast stånd till provslut 12:40. Hunden skäller ca 65 skall/min med
något störande uppehåll, med bra hörbarhet.

J ZAKE AS40592/2002. Ägare: Stöckel Ingemar, Jukkasjärvi

ProvDatum 2008-11-15 Domare BERGDAHL BO Poäng 54 Pris   3
   
Släpp: 0730  Fann älg: 0745 Hund åter: 1315 Övr.provtid slut: 1245  
Upptag: 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 0 Fast stånd: 90
L.st.skall: 90 Tid synk.: 7 Stånd Uppt.pl.: 0 Typ av älg: Okänt
Uppträd/rörelse: KEB Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur: Kall. än -10C
Vind: Svag Snö / barmark: 0-10 cm snö
Skrapighet: Mycket skrapigt    

Tempo sök  7 Sök omfattning  6 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  10 Ståndssk.uppt.pl  3
Ståndssk.kval.  5 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  1 Skalltid  4 Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  6 Samarbete  5 Lydnad  4

Hunden ut i sök en tur om ca 10min i mycket bra tempo. Inkallning under sök u.a. 07:45 upptag
1000m som direkt går undan med enstaka skall. 11:15 hör vi hunden skälla fast stånd ca 4km
från upptagsplatsen. skäller 65-75 skall/min med bra hörbarhet. Hunden skäller fast stånd till
provslut.
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J ZORRO AS51787/2005. Ägare: Dan Marklund Arjeplog

ProvDatum 2008-10-15 Domare BERGDAHL PER Poäng 90 Pris   1
  

Släpp: 0740  Fann älg: 0850 Hund åter: 1350 Övr.provtid slut: 1350  
Upptag : 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 0 Fast stånd: 256
L.st.skall: 256 Tid synk.: 13 Stånd Uppt.pl.:  115 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt

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

Lydnad under sök u.a. Hunden söker i turer om 5-15 min i mkt bra tempo. 0850 upptag ca 1 km
bort som står fast. Skallar 60-80 skall/min med mkt bra hörbarhet. 1035 inkallning, hunden
kommer efter upprepade försök och låter sig kopplas, åter direkt. 1045 skottillfälle och stöt,
åter fast 1057 2 km bort. 1150 lyckad inkallning. 1157 skottillfälle och hårdare stöt, fast 1215 1,5
km bort. 1250 tystnar hunden och kommer på besök 1300, åter direkt och upptar ståndarbetet
1304. Ägaren kallar in hunden vid provslut.

Sydsvenska

SJ(LÖ)CH RAJJA As50919/2005. Ägare: Fredrik Andersson Anderstorp

ProvDatum 2008-10-03 Domare JOHANSSON KNUTPoäng 78 Pris   1
  

Släpp: 0735  Fann älg: 0916 Hund åter  Övr.provtid slut: 1416  
Upptag : 1 Älgarbete: 237 Gångstånd: 5 Fast stånd: 178
L.st.skall: 183 Tid synk.: 1 Stånd Uppt.pl.: 96 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.:  8-15 meter Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: Varm. än +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt   

Tempo sök  7 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  5 Ståndssk.uppt.pl  9
Ståndssk.kval.  8 Vilja att förfölja  5 Ställ.flyend.älg  9 Skalltid  9 Skall hörbarh.  7
Skalltäthet  10 Samarbete  6 Lydnad  10
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Söker i turer om 8-12 minuter i mycket bra tempo. 08.19 upptag cirka 800m bort, 8.34 tyst. Tiken
åter 08.43. Vi kan ej konstatera att tiken haft älgkontakt. 09.16 nytt upptag 400m bort. Tiken
skallar 70-80 skall per minut med mycket bra hörbarhet. 10.34 tyst. Hos ägaren 10.51. Återgår
och nytt stånd 10.58. 11.16 skottillfälle och lätt stöt, efter ca 200m gångstånd 11.24 fast, 11.58
tyst, 12.12 åter. 12.17 nytt stånd 12.25 lyckad inkallning. 12.28 stöt. 12.31 efter ca 400m nytt
stånd. 13.08 lyckad inkallning , älgen går undan. Tiken åter 13.13 söker som tidigare. Inget mer
upptag före provslut.

J RASKÄNGETS GNISTA AS20917/2004. Ägare: Janmyr Anders, Åby

ProvDatum 2008-12-20 Domare FRANSSON BO Poäng 80,5 Pris   1

Släpp: 08.00  Fann älg: 09.15 Hund åter: 17.00 Övr.provtid slut: 14.15   
Upptag : 1 Älgarbete: 300 Gångstånd; 0 Fast stånd: 282
L.st.skall: 282 Tid synk.: 15 Stånd Uppt.pl.: 70 Typ av älg: Flera älgar
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet:Ej skrapigt

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

Söker i mycket bra tempo i perioder på 10-15 min. Kan kallas in under sök. Upptag 9.15 med
fast stånd c:a 400 m bort. 10.25 flyttar sig ståndet sakta c:a 300 m för åter bli fast. På ståndet
10.55 med skottchans. Gnista skallar 70-80 skall/min med mycket bra hörbarhet. Med föraren
på ståndet 11.05 för att göra inkallningsförsök men älgarna går loss. Efter 700 m åter fast stånd
11.09. På ståndet 11.46 med misslyckad inkallning och älgarna skenar 600 m. Åter fast stånd
11.50. Missat inkallningsförsök och hård stöt 13.10. Gnista ställer om älgarna 13.20 efter c:a
1.5 km sken och där förblir hon i fast stånd fram till provtidens slut 14.15.

J RASKÄNGETS GNISTA AS20917/2004. Ägare: Janmyr Anders, Åby

ProvDatum 2009-01-02 Domare: HOLMQVIST ANDERS Poäng 84    Pris  1
  
Släpp: 08.10  Fann älg: 10.20 Hund åter  Övr.provtid slut: 15.20  
 
Upptag: 1 Älgarbete: 282 Gångstånd: 30 Fast stånd: 211
L.st.skall: 241 Tid synk.: 5 Stånd Uppt.pl.: 100 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Mest stilla Position: KEB
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Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur:  -10 - 0C
Vind: Svag Snö / barmark : Barmark
Skrapighet: Mycket skrapigt  

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

Söker i turer om ca 10 min i mkt bra tempo. Ink under sök ua. 10,20 Upptag ca 500m ut. Fast.
Gnista skallar 70-80 skall/min med mkt bra hörbarhet. 12,00 skottillf när jag ofrivilligt stöter i
det mkt skrapiga föret. 12,01 åter fast ca 600m ut. 12,20 går det undan långsamt i gångst till
12,43 då det åter är fast. 13,15 missl ink som blir en stöt. 13,25 åter fast 1,5 km ut. 14,00 missl ink,
mkt hård stöt, gångst. 14,03 skottillf på ko o kalv.14,07 sken. 14,20 åter fast ca 1,5-2 km ut. 14,45
tystnar tiken och kommer åter 15,02. Inget mer till provslut.

J PRÄSTKNIT TAPIO As28279/2005. Ägare: Jönsson Lennart, Simlångdalen

ProvDatum 2009-01-28 Domare: RAGNARSSON KJELL Poäng 75 Pris   1
  

Släpp: 0810  Fann älg: 0840 Hund åter  Övr.provtid slut: 1415  
Upptag : 2 Älgarbete: 180 Gångstånd: 35 Fast stånd: 135
L.st.skall: 135 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.: 105 Typ av älg: Flera älgar
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.:  8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur: -10 - 0C
Vind:  Svag Snö / barmark : Barmark
Skrapighet: Något skrapigt    

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

Tapio ut i mkt bra sök om 10-15 min, någon gång längre och i mkt bra tempo. Ink under sök ua.
08.40 uppt 600 m bort. Älgarna som vi spårade över en väg var mycket oroliga och det blev
gångst omg. De förf sig med korta stånd och gångst till 09.15 sedan tyst. Tapio åter 09.20. Vi
kopplade och släppte på nytt område 09.35. Han går lös till 10.45, kopplas åter och släpps
11.05. Söker fortf mkt bra och det blir uppt 11.55 400 m bort och fast. Tapio skallar med 85-95
skall min med mkt bra hörbarhet med korta uppeh. 13.25 ansmygning . 13.30 besöker han mig
men är snabbt tillbaka till älgarna. 13.35 skottchans på flera älgar. Jag går tillbaka till äg och
han gör ink. Tapio kom direkt, snabbt åter till älgarna. 13.40 stöt och tyst. 13.45 fast 200 m bort.
14.00 gör Tapio ett besök och är kopplingsbar men försv åter snabbt till älgarna. 14.15 görs ink
och han kom direkt och kopplades eftersom provtiden var slut.
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J ÅFORSENS LUDDE As44914/2005.  Ägare: Johannisson Jan-Eric, Eriksmåla

ProvDatum 2008-11-28 Domare JOHANSSON STEN Poäng 87 Pris   1
  

Släpp: 0745  Fann älg: 0847 Hund åter  Övr.provtid slut:1347  
Upptag: 1 Älgarbete: 289 Gångstånd: 0 Fast stånd: 229
L.st.skall: 229 Tid synk.: 7 Stånd Uppt.pl.: 0 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Mest stilla Position:  Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark:Barmark
Skrapighet:Ej skrapigt   

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

Ludde söker i turer på 10-12 min i mycket bra tempo.Inkallning under sök u:a.08:47 upptag 400
meter bort,det flyttar sig direkt 200 m där det blir fast.10:31 skottchans på ensamt hondjur.10:32
lätt stöt,Ludde följer tyst efter.10:39 åter fast 700 meter bort.Ludde skallar med 80 skall per
minut med mycket bra hörbarhet.11:17 skottchans och lyckad inkallning.11:20 kraftig
stöt.Ludde tyst efter.11:32 åter fast 900 meter bort.12:26 skottchans och älgen går loss.12:31
åter fast 300 meter bort.13:00 går det loss igen och Ludde tyst efter.13:36 kommer Ludde
tillbaka och vi går provtiden ut utan fler älgkontakter.

J ÅFORSENS LUDDE As44914/2005.  Ägare: Johannisson Jan-Eric, Eriksmåla

ProvDatum 2009-01-18 Domare: HENRIKSSON MATS Poäng 87,5 Pris   1
  
Släpp: 0800  Fann älg: 0830 Hund åter  Övr.provtid slut: 1330
Upptag : 1 Älgarbete: 240 Gångstånd: 0 Fast stånd: 185
L.st.skall: 185 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.: 115 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 0-7 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur: -10 - 0C
Vind: Måttlig Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Något skrapigt  

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

Ludde går direkt ut i sök i perioder om 10-12 min i mycket bra tempo inkallning under sök ua.
08.30 upptag ca 300-400m i medvind fast i upptaget Ludde skallar med 100 skall i min med
mycket bra hörbarhet. 10.25 skottillfälle och lyckad inkallning vi stöter det blir sken. 10.35 hör
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vi Ludde i fast stånd ca 800m från föregående ståndplats. 11.45 skottillfälle och lyckad inkall-
ning, nu stöter vi mycket kraftigt det blir sken. 12.30 är Ludde tillbaka Ludde söker som
tidigare till provtidens slut.

J ÅFORSENS LUDDE As44914/2005. Ägare: Johannisson Jan-Eric, Eriksmåla

ProvDatum 2009-01-29 Domare JOHANSSON STEN Poäng 92 Pris   1
   
Släpp: 0800  Fann älg: 0857 Hund åter  Övr.provtid slut: 1357  
Upptag: 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 0 Fast stånd: 275
L.st.skall: 275 Tid synk.: 9 Stånd Uppt.pl.:  99 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Mest stilla Position: Mest framför
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek:  Mulet Lufttemperatur:  -10 - 0C
Vind: Måttlig Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Något skrapigt  

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

Ludde söker i turer på 8-13 minuter i mycket bra tempo.Inkallning under sök u:a.08:57 upptag
700 meter bort.10:35 skottchans på ko o kalv o lyckad inkallning.10:36 stöt o Ludde tyst
efter.10:42 fast 400 meter bort.11:14 tar Ludde kontakt.11:15 kraftig stöt.11:28 fast 900 meter
bort.12:05 lyckad inkallning o stöt.12:07 fast 100 meter bort.12:50 stöt.12:54 fast 200 meter
bort.13:18 tar Ludde kontakt.13:57 lyckad inkallning.Ludde skallar med 90 skall/minut med
utmärkt hörbarhet.

Västerbottens älghundklubb

J BONZO AS13602/2003. Ägare:Åström Georg, Vindeln

ProvDatum 2008-09-28 Domare LINDMARK GERT Poäng 79,5 Pris   1
  

Släpp: 0708  Fann älg: 0712 Hund åter  Övr.provtid slut: 1212  
 
Upptag: 1 Älgarbete: 268 Gångstånd: 12 Fast stånd: 201
L.st.skall: 213 Tid synk: 4 Stånd Uppt.pl.: 62 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst.:8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur:  0 - +10C
Vind: Kraftig Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt  
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Tempo sök  8 Sök omfattning  3 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl.  8 Ståndssk.uppt.pl  8
Ståndssk.kval.  10 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  9 Skalltid  10 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  7 Samarbete  8 Lydnad  6

Bonzo ut och kallas in, kopplingsbar. Ut i mycket bra tempo. 0712 upptag ca 600 m från oss.
Fast stånd till 0814 då älgen förflyttar sig ca 500 m, därefter fast 0819. Skallar med 75-80 skall
per min med mindre pauser och med mycket bra hörbarhet. 0847 skottillfälle på ko med kalv.
0848 misslyckad inkallning och stöt. 0852 fast stånd, Bonzo besöker oss några gånger men är
ej kopplingsbar. 0922 skottillfälle samt lyckad inkallning, stöt. 0924 tyst. 0935 fast mer än 1 km
bort. Flera skottillfällen i anslutning till väg. 1008 skottillfälle och 1014 kraftiga stötar. 1017
gångstånd till 1026 då tyst. 1035 fast mer än 1 km bort. 1115 tyst, 1126 enstaka skall och 1140
hunden åter. Vi går till övrig provtids slut utan ytterligare upptag.

J ÅRBY GÅRD ACKE AS25735/2004. Ägare: Westerlund Ingemar, Umeå

ProvDatum 2008-10-04 Domare: NORDSTRÖM GLENN Poäng 54 Pris   3
   
Släpp: 0710  Fann älg: 0755 Hund åter  Övr.provtid slut: 1255  
Upptag : 2 Älgarbete: 205 Gångstånd: 10 Fast stånd: 90
L.st.skall:  80 Tid synk.: 4 Stånd Uppt.pl.: 70 Typ av älg: Okänt
Uppträd/rörelse: KEB Position:  KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: Varm. än +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt  

Tempo sök  7 Sök omfattning  3 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  6 Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  5 Vilja att förfölja  9 Ställ.flyend.älg  2 Skalltid  5 Skall hörbarh.  6
Skalltäthet  7 Samarbete  7 Lydnad  4

Hunden söker under dagen i ett mycket högt tempo i perioder om 2-5 min. Går bra att kalla in
under sök. 0755 kommer ett upptag på 500 m som går undan. 0805 nytt upptag på samma ställe
som det förra. Det står ganska fast. 0825 tyst. 0905 kommer hunden åter. 0945 nytt upptag på
400 m som går undan. Provgruppen hör enstaka skall fram till 1020 när det blir fast ståndskall.
1130 börjar det bli oroligt. Fram till 1140 gångstånd som sedan tystnar. 1200 är hunden åter.
Hunden söker som förut fram till provslut. Hunden har under dagen skallat med bra hörbarhet
60-80 skall per min med kortare pauser.

RASKÄNGETS MIA AS45930/2006. Ägare: Kangas Aki, Bygdeå

ProvDatum 2008-11-13 Domare EMILSSON STIG Poäng 52,5 Pris   3
  

Släpp: 0745  Fann älg: 0755 Hund åter  Övr.provtid slut: 1255  
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Upptag: 1 Älgarbete: 55 Gångstånd: 0 Fast stånd:  30
L.st.skall: 30 Tid synk.: 3 Stånd Uppt.pl.: 30 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  5 Avst.uppt.pl.  4 Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  4 Vilja att förfölja  9 Ställ.flyend.älg  2 Skalltid  1 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  8 Samarbete  7 Lydnad  4

0755 upptag 200 m bort, fast stånd. Mia skallar med mycket bra hörbarhet, skalltäthet 60-80
skall per min. 0825 tystnar Mia. 0850 kommer Mia åter. Mia söker i mycket bra tempo och i turer
om 5-15 min, kopplingsbar under sök. Ingen fler älgkontakt till provslut.
Tempo sök  8 Sök omfattning  8 Förm. finna älg  5 Avst.uppt.pl.  4 Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  4 Vilja att förfölja  9 Ställ.flyend.älg  2 Skalltid  1 Skall hörbarh.  8 Skalltäthet  8
Samarbete  7 Lydnad  4

SJ(LÖ)CH ÅFORSENS LONA AS44912/2005. Ägare: Eklund Jörgen, Åmsele

ProvDatum 2008-10-09 Domare: OTTOSSON VIBEKE Poäng 80 Pris   1
   
Släpp: 0745  Fann älg: 0816 Hund åter: 1458 Övr.provtid slut:  1316  
 
Upptag: 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 15 Fast stånd: 240
L.st.skall: 255 Tid synk.: 5 Stånd Uppt.pl.: 30 Typ av älg: Ensam Tjur
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst.:  0-7 meter Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt   

Tempo sök  8 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  7 Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  10 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  9 Skalltid  10 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  8 Samarbete  5 Lydnad  7

Släpp 0745. Tiken ut direkt, ink u.a. 0755 Tar upp ren, åter 0802. 0816 Upptag 500 m bort. 0846
Gångstånd 350 m. 0850 Skottchans. 0854 Fast. 1030 Ofrivillig Stöt. 1031 Fast. 1037 Sken. 1114
Hör vi tiken i fast stånd 5 km bort. 1149 Ink pos, Skottchans och stöt 1150. Tiken efter med
skall. 1154 Fast 800 m bort. 1244 Ink neg, Stöt. 1247 Gångstånd. 1250 Fast 600 m bort. 1258
Gångstånd. 1302 Fast. Provet avslutas med tiken i fast stånd. Söker i turer om 5-9 min i bra
tempo.
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SJ(LÖ)CH ÅFORSENS LONA AS44912/2005. Ägare: Eklund Jörgen, Åmsele

ProvDatum 2008-11-10 Domare: OTTOSSON ANDERS Poäng 87 Pris   1
   

Släpp: 0800  Fann älg: 1020 Hund åter: 1522 Övr.provtid slut: 1520

Upptag: 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 0 Fast stånd: 258
L.st.skall: 258 Tid synk: 18 Stånd Uppt.pl.: 110 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur   0 - +10C
Vind:  Måttlig Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt   

Tempo sök  8 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  10 Skalltid  10 Skall hörbarh.  7 Skall-
täthet  8 Samarbete  9 Lydnad  4

Tiken ut i mycket bra tempo i turer om 10-15 min. 1020 Upptag 1300 m fast. 1210 Skottillfälle
stöt, Undan 150 m. 1238 Besök av tiken kopplingsbar.1253 Stöt, sken undan 3500 m. 1335 Hör
vi hunden. 1425 Skottillfälle. 1453 Besök av tiken. 1520 Provet avslutas. Tiken går ej att locka
från ståndet men är kopplingsbar på besök. Tiken skallar med mycket bra hörbarhet 60-80
skall min tätare efterhand.

J ILA AS28465/2006. Ägare: Boman Anders, Norsjö

ProvDatum 2008-10-17 Domare: HILLERGREN ROLF Poäng 81,5 Pris   1
  

Släpp: 0715  Fann älg: 0820 Hund åter: 1320 Övr.provtid slut: 1320  

Upptag : 1 Älgarbete: 175 Gångstånd: 0 Fast stånd: 137
L.st.skall: 137 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.: 104 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: -10 - 0C
Vind: Kraftig Snö / barmark: 0-10 cm snö
Skrapighet: Ej skrapigt   

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

0715 Släpp. Söker i turer om 2-7 min i utmärkt tempo, ink u.a. 0820 Upptag 2 km bort i fel vind
fast stånd. 1002 Skottchans,ink pos. 1004 Stöt, sken. 1012 Besök, kopplingsbar, tar an spåren.
1015 Fast stånd 800 m bort. 1047 Skottchans ofrivillig stöt, sken. 1049 Fast stånd 500 m bort.
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1050 Sken. 1053 Besök, kopplingsbar, tar an spåren. 1115 Hunden åter. Går tiden ut utan mer
älgkontakt. Hunden Skallar under dagen med 80-85 skall i min med Utmärkt hörbarhet. Svåra
provförhållanden kraftig vind och snöfall.

J ILA AS28465/2006. Ägare: Boman Anders, Norsjö

ProvDatum 2008-11-07 Domare: LARSSON ÅKE Poäng 78 Pris   1
  
Släpp: 0713  Fann älg: 0747 Hund åter: 1247 Övr.provtid slut: 1247  
 
Upptag : 2 Älgarbete: 277 Gångstånd: 3 Fast stånd: 165
L.st.skall: 132 Tid synk.: 3 Stånd Uppt.pl.: 108 Typ av älg: Ensam Tjur
Uppträd/rörelse:  Mest stilla Position: Mest framför
Ståndarb-avst.:  8-15 meter Väderlek:  Klart Lufttemperatur:  -10 - 0C
Vind: Svag Snö / barmark: 0-10 cm snö
Skrapighet: Något skrapigt  

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

0713 Släpp. Söker i utmärkt tempo med turer om 7-10 min, ink u.a. 0747 Upptag 500 m bort i fel
vind, gångstånd ömsom fast 2-300 m bort. 0750 Fast. 0938 Skottilfälle, ink pos, Stöt, tyst, sken.
0940 Fast 200m bort. 1001 Stöt av småviltsjägare, sken, tyst. 1042 Tiken åter vi går vidare. 1045
Hunden ut. 1105 Nytt upptag över 2 km bort fast stånd. 1141 Tyst. 1225 Tiken åter, går till prov
slut utan någon mer älgkontakt.

SUCH SJ(LÖ)CH NUCH RASKÄNGETS ELIT AS27242/2005. Ägare: Boman Jan,
Lycksele
ProvDatum 2008-10-05 Domare: BOMAN ANDERS Poäng 76 Pris   1  
  
Släpp: 0630  Fann älg: 0715 Hund åter: 1215 Övr.provtid slut: 1215  
Upptag : 1 Älgarbete: 227 Gångstånd: 0 Fast stånd: 182
L.st.skall: 182 Tid synk.: 2 Stånd Uppt.pl.:  0 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: KEB Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 0-7 meter Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Kraftig Snö / barmark : Barmark
Skrapighet:  Ej skrapigt   

Tempo sök  8 Sök omfattning  6 Förm. finna älg  5 Avst.uppt.pl.  5 Ståndssk.uppt.pl  7
Ståndssk.kval.  9 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  10 Skalltid  9 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  10 Samarbete  9 Lydnad  4
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0630 Släpp. Hunden söker i turer om 2-8 min i mycket bra tempo, ink u.a. 0715 Upptag 300 m
bort några skall sken. 0717 Fast stånd 300 m bort. 0857 Skottilfälle på ko och kalv. 0902 Stöt.
0904 Fast stånd 150 m bort. 0940 Skottilfälle som resulterar i en stöt. 0943 Fast stånd 250 m
bort. 0945 Tyst, sken. 0948 Fast stånd 800 m bort. 1025 Tyst, sken. Hunden åter 1102. Vi går till
provet avslutas 1215. Hunden har skallat 80-100 skall i min med mycket bra hörbarhet.

J RASKÄNGETS KIA AS45929/2006. Ägare: Ågren Malte, Burträsk
ProvDatum 2008-11-05 Domare: FORSELL H-SON TORVALD Poäng 62,5 Pris  2
  
Släpp:0715  Fann älg: 0728 Hund åter: 1338 Övr.provtid slut: 1338   
Upptag: 2 Älgarbete: 178 Gångstånd: 7 Fast stånd: 77
L.st.skall: 83 Tid synk.:  6 Stånd Uppt.pl.: 30 Typ av älg: Okänt
Uppträd/rörelse: KEB Position: KEB
Ståndarb-avst: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind:  Måttlig Snö / barmark: Barmark
Skrapighet; Ej skrapigt   

Tempo sök  6 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl.  9 Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  5 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  2 Skalltid  4 Skall hörbarh.  9
Skalltäthet  8 Samarbete  7 Lydnad  4

0715 släpp Tiken söker under dagen i turer om 3-10 min i bra tempo. 0728 upptag 800 m bort
som efter en min går undan tiken tyst efter 0810 tiken åter koppling traktbyte 0820 nytt släpp
går i älgtomma marker till 1010 traktbyte 1110 nytt släpp 1122 upptag med fast stånd 600 m bort
tiken skallar 60-70 skall/min med utmärkt hörbarhet 1153 gångstånd 1200 åter fast 1 km längre
bort 1245 tiken tystnar 1335 återkommer tiken och provet avslutas 1338

J RÄVAMYRENS BOSS AS44093/2004. Ägare: Munther Mathias, Lycksele

ProvDatum 2008-08-22 Domare: HOLMGREN DAVID Poäng 87 Pris   1
 
Släpp: 0522  Fann älg: 0605 Hund åter  Övr.provtid slut:  1105
 
Upptag : 1 Älgarbete: 258 Gångstånd: 0 Fast stånd: 245
L.st.skall: 245 Tid synk.: 14 Stånd Uppt.pl.: 119 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Rör sig Position:  Mest framför
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur:  0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet:  Ej skrapigt  

Tempo sök  8 Sök omfattning  6 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  7 Ståndssk.uppt.pl  10
Ståndssk.kval.  10 Vilja att förfölja  8 Ställ.flyend.älg  10 Skalltid  10 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  7 Samarbete  10 Lydnad  10
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Hunden söker i turer om 5- 15 minuter på Vägsele VVO i mycket bra tempo. Inkallning ua. 06.05
upptag ca 600 m bort, ståndskall på upptagsplatsen. Hunden skallar 60-70 skall/min med
mycket bra hörbarhet. 07.45 på ståndet, skottillfälle ko med kalv. Ägaren lockar på hunden
som kommer omedelbart och låter sig kopplas. Hunden återgår genast och återupptar stånd-
skallet. 07.50 hunden tar kontakt kopplingsbar. O8.04 lätt stöt, älgarna går undan 200m hun-
den tyst efter. 08.05 ståndskall, 08.48 skottillfälle, 08.54 ägaren lockar på hunden som kommer
omedelbart och är kopplingsbar. 08.56 åter ståndskall, 09.07 skottillfälle kraftig stöt älgarna
flyr hunden följer tyst efter. 09.09 ståndskall ca 300 m bort, 09.40 skottillfälle mycket kraftig
stöt älgarna flyr. Hunden tar kontakt återupptar omedelbart förföljandet. 09.44 ståndskall ca
600 m bort. 10.07 tyst, 10.10 hunden tar kontakt och återgår. 10.13 ståndskall älgarna har nu
förflyttat sig ca 400 m. 10.20 tyst, 10.23 hunden åter går nu till provtidsslut utan mera älg-
kontakt. Hunden kopplas 11.05. Sammanlagda flyktsträckan under dagen ca 1,5 km.

J RÄVAMYRENS LIPTON AS34478/2005. Ägare: Kärrman Kristofer, Gunnarn

ProvDatum 2008-10-16 Domare: YNGVESSON STAFFAN Poäng 86,5 Pris   1
  
Släpp: 0725  Fann älg:  0835 Hund åter: 1800 Övr.provtid slut: 1335  
 
Upptag : 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 28 Fast stånd: 217
L.st.skall: 245 Tid synk.: 30 Stånd Uppt.pl.: 132 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Mest stilla Position: Mest framför
Ståndarb-avst.:  0-7 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt  

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

Id chip977200024133744 Provmarker Vallträsk. Hunden släpps 07:25 Efter div. morgonbestyr
gör hunden en söktur på 23 minuter i mycket bra tempo. Inkallning, kopplingsbar. 08:35
upptag 2km bort, fast. 10.40 skottillfälle, 10:47 stöt som leder till gångstånd 11:00 fast 11:35
misslyckad inkallning, stöt, gångstånd 500 meter 11:40 fast. 12:13 misslyckad ink skottillfälle
på ko stöt gångstånd 12:16 fast 12:23 skottillfälle, hård stöt, gång. 12:30 tyst Hunden är borta
vid provtidens slut.

J RÄVAMYRENS LIPTON AS34478/2005. Ägare: Kärrman Kristofer, Gunnarn

ProvDatum 2008-10-28 Domare: MOSTRÖM CARLERIC Poäng 75 Pris   1
  
Släpp: 0715  Fann älg: 0913 Hund åter: 1600 Övr.provtid slut: 1413  



2 6

Upptag: 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 23 Fast stånd: 220
L.st.skall: 243 Tid synk.: 12 Stånd Uppt.pl.: 102 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse:  KEB Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur:  -10 - 0C
Vind:  Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Mycket skrapigt  

Tempo sök  6 Sök omfattning  4 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  7 Ståndssk.uppt.pl  10
Ståndssk.kval.  10 Vilja att förfölja  9 Ställ.flyend.älg  9 Skalltid  10 Skall hörbarh.  6
Skalltäthet  8 Samarbete  5 Lydnad  3

Hunden söker kort, i bra tempo, turer om 2 - 5 minuter inom Balstabergets-Ånäsets vvo. Kan
med viss svårighet kallas in under sök. 0913 upptag 500 meter bort med fast stånd. Hunden
skallar cirka 80 skall/min, med korta pauser, av bra hörbarhet. 1055 på ståndet upptagsplatsen,
skottillfälle på älgko, stöt tyst. 1105 fast stånd i 10 minuter 1 km bort, sedan gångstånd 10
minuter. 1225 fast stånd. 1255 - 1305 på ståndet, skottillfälle på ko och två kalvar, misslyckad
inkallning, stöt sken tyst. 1210 stånd-gångstånd 1 km bort. Ut ur hörhåll efter 25 minuter. 1330
fast stånd provtiden ut. Pejlare använd.

J RÄVAMYRENS LIPTON AS34478/2005. Ägare: Kärrman Kristofer, Gunnarn

ProvDatum 2008-11-07 Domare GIMVALL BJÖRN Poäng 73,5 Pris   1
  

Släpp: 0810  Fann älg: 0845 Hund åter: 1700 Övr.provtid slut: 1345  
Upptag: 1 Älgarbete: 300 Gångstånd: 80 Fast stånd: 180
L.st.skall: 260 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.: 90 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek:  Mulet Lufttemperatur: -10 - 0C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet;  Något skrapigt  

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

Rönnliden: Hunden söker i 5 - 8 minuter i bra tempo, lydnad ua. 0845 upptag 400 meter fast.
Hunden skallar 60 - 80 skall/min. med bra hörbarhet. 1015 skottillfälle, stöt. 1020 efter 300 meter
fast. 1035 tyst, går över våra spår. 1110 fast. 1150 stöt, gångstånd. 1250 fast. 1320 gångstånd.
1340 fast.
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J RASKÄNGETS FANNY AS20918/2004. Ägare:Axelsson Daniel, Malgomaj

ProvDatum 2008-11-16 Domare AHLENIUS JACK Poäng 85 Pris   1
  
Släpp: 0755  Fann älg: 0837 Hund åter: 1345 Övr.provtid slut: 1337  
Upptag : 1 Älgarbete: 300 Gångstånd:  27 Fast stånd: 231
L.st.skall: 258 Tid synk.: 3 Stånd Uppt.pl.: 103 Typ av älg: Ensam Ko
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest framför
Ståndarb-avst: 0-7 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur:  -10 - 0C
Vind: Svag Snö / barmark: 0-10 cm snö
Skrapighet: Något skrapigt  

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

Provplats Bladberget Hunden söker i turer om 2-5 min i utmärkt tempo. Lydnad U.A. 08.37
upptag med fast stånd ca 400m bort. Hunden skallar 70-80 skall/min, hörbarheten är mycket
bra. 10.20 skottillfälle som blir stöt, 10.24 fast, 11.11 skottillfälle, lyckad inkallning. 11.12 stöt,
11.17 fast, 11.57 skotttillfälle. Hunden tar kontakt, älgen stöts och går undan i gångstånd,
12.15 fast efter att älg och hund simmat över å. 12.50 skottillfälle, hunden tar kontakt, 12.55
gångstånd, 13.04 stöt, 13.07 tillbaka över ån, enstaka skall hörs, 13.15 tyst. Provet avslutas
med hunden borta.

Västernorrlands älghundklubb
J JESSI AS18195/2006. Ägare: Moberg Jonas, Ljustorp

ProvDatum 2008-09-27 Domare: ÖSTMAN DANIEL Poäng 57 Pris   3  
 
Släpp: 0710  Fann älg:  0915 Hund åter  Övr.provtid slut:  1415  
Upptag : 1 Älgarbete: 85 Gångstånd: 0 Fast stånd:  42
L.st.skall: 42 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.:  42 Typ av älg: Okänt
Uppträd/rörelse  Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur:  0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt   

Tempo sök  8 Sök omfattning  8 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  7 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

Korsåmon, Ragunda. Söker i turer om 10-15 min i mkt bra tempo. Går att kalla in under sök.
0800 traktbyte. Nytt släpp 0840. 0915 upptag 600 m, stånd i upptaget. 0957 tyst, sken. Hunden
åter 1040. Söker som tidigare till provslut. Skallar med 60-70 skall/min med mkt bra hörbarhet.
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J JESSI AS18195/2006. Ägare: Moberg Jonas, Ljustorp

ProvDatum 2008-11-06 Domare: ENEVÅG STEN Poäng 66,5 Pris   2
  
Släpp: 0735  Fann älg:  0855 Hund åter  Övr.provtid slut: 1355  
Upptag: 2 Älgarbete: 213 Gångstånd: 80 Fast stånd: 80
L.st.skall: 160 Tid synk.: 7 Stånd Uppt.pl.: 33 Typ av älg: Okänt
Uppträd/rörelse: KEB Position:  KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt  

Tempo sök  8 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  9 Avst.uppt.pl.  8 Ståndssk.uppt.pl  6
Ståndssk.kval.  5 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  2 Skalltid  8 Skall hörbarh.  6
Skalltäthet  10 Samarbete  7 Lydnad  4

Viksjö, Härnösand. Söker i perioder om 5-15 min i mkt bra tempo. 0855 upptag 700 m, undan i
gångstånd, tyst 0930. Tiken åter 0948. 1035 upptag 600 m, undan 300 m sedan fast. 1108 små
förflyttningar med stånd och gångstånd fram till 1240 då det blir sken. Tiken åter 1315. Ingen
mer älgkontakt under dagen. Skallar med 70-80 skall/min med bra hörbarhet.

J LEO AS20909/2004. Ägare: Broman Anders, Skorped

ProvDatum 2008-09-23 Domare: WALESTAD JERRY Poäng 71 Pris   1
  

Släpp: 0615  Fann älg: 0642 Hund åter: 1420 Övr.provtid slut: 1142  
Upptag : 2 Älgarbete: 175 Gångstånd: 19 Fast stånd: 123
L.st.skall: 142 Tid synk.: 23 Stånd Uppt.pl.: 97 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest bakom
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek:  Klart Lufttemperatur: Varm. än +10C
Vind:  Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt  

Tempo sök  6 Sök omfattning  7 Förm. finna älg  8 Avst.uppt.pl.  8 Ståndssk.uppt.pl  9
Ståndssk.kval.  6 Vilja att förfölja  10 Ställ.flyend.älg  5 Skalltid  7 Skall hörbarh.  8 Skalltäthet
 7 Samarbete  7 Lydnad  4

Ut i sök i bra tempo och 10 min turer, inkallning på sök ua. 0642 upptag 700 m i norr som skenar
under skallgivning. 0715 Leo åter. Söker som tidigare i lite lugnare tempo. 0920 upptag som
står frast på 6-700 m i syd. Leo skäller med mkt bra hörbarhet och 60-70 skall/min med små
pauser som inte är direkt störande. 1053 skottillfälle på ko med två kalvar. 1055 misslyckad
inkallning. 1057 lätt stöt. Fast stånd efter 300 m. 1117 gångstånd till 1128 åter fast, 1134
gångstånd till provslut. Provet avslutas med Leo skällande i gångstånd.
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J RACKIE AS50917/2005. Ägare:Bengtsson Jan, Ljustorp

ProvDatum 2008-10-13 Domare: ULANDER KJELL Poäng 52,5 Pris   3
  
Släpp: 0705  Fann älg: 0820 Hund åter  Övr.provtid slut: 1405
Upptag : 2 Älgarbete: 110 Gångstånd: 25 Fast stånd:45
L.st.skall: 50 Tid synk.: 20 Stånd Uppt.pl.: 25 Typ av älg:  Okänt
Uppträd/rörelse: KEB Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt

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

Tynderö, Timrå. Släpp, inkallning ua. Söker i turer på 5 min i bra tempo. Upptag 0820 ca 1 km
bort. Stånd till 0845 då det går undan i gångstånd till 0910 då det går utom hörhåll. 0915 hör vi
några skall sedan tyst. Tiken åter 0930, Traktbyte. Nytt släpp 1015, upptag 500 m bort 1020,
stånd till 1040 sedan tyst Tiken åter 1100. Ingen mer älgkontakt. Tiken skallar 50-75 skall/min
med korta uppehåll, mkt bra hörbarhet.

Västsvenska älghundklubben

J GRANLIMYRA’S TICO AS57339/2004. Ägare:Holmsten Kjell, Grebbestad

ProvDatum 2008-09-13 Domare: PERSSON ROLF Poäng 73,5 Pris   1
  
Släpp: 0610  Fann älg: 0845 Hund åter  Övr.provtid slut: 1345  
 
Upptag : 1 Älgarbete: 145 Gångstånd: 0 Fast stånd: 120
L.st.skall:120 Tid synk: 14 Stånd Uppt.pl.: 109 Typ av älg: Ko med kalv(ar)
Uppträd/rörelse: Rör sig Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: Varm. än +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet:  Ej skrapigt  

Tempo sök  7 Sök omfattning  6 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  7 Ståndssk.uppt.pl  10
Ståndssk.kval.  6 Vilja att förfölja  7 Ställ.flyend.älg  5 Skalltid  6 Skall hörbarh.  8
Skalltäthet  10 Samarbete  10 Lydnad  9

Tico ut i sök i ett mycket bra tempo med turer om 10-18min. Inkallning under sök utan anmärk-
ning. 08:45 ett lugnt med stånd i upptaget 500m bort från där Tico syntes tidigare. Ticko har
ett mycket bra skall med 90-95 skall i minuten. 10:30 inne på ståndet med god skottchans på ko
med kalv. 10:35 lockar föraren in Tico med liten visselsignal, klappas om och får återgå till
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ståndet. 10:38 lätt stöt, nytt stånd efter 150m. 10:44 besöker oss Tico, återvänder till älgarna
som går i sken 10:45. 11:00 återkommer Tico. Vi söker nya älgar fram till provslut utan att finna
några. Söket under tiden efter skenälgarna är betydligt kortare 2-7min.
Tempo sök  7 Sök omfattning  6 Förm. finna älg  7 Avst.uppt.pl.  7 Ståndssk.uppt.pl  10
Ståndssk.kval.  6 Vilja att förfölja  7 Ställ.flyend.älg  5 Skalltid  6 Skall hörbarh.  8 Skalltäthet  10
Samarbete  10 Lydnad  9

SJ(LÖ)CH ÄLEBRÄCKS TROJA AS16993/2002. ägare: Ivarsson Mikael Alefors

ProvDatum 2008-11-08 Domare: EKHOLM ROY Poäng 58,5 Pris   3
  
Släpp: 0715  Fann älg: 0735 Hund åter  Övr.provtid slut: 1310
 
Upptag: 1 Älgarbete: 205 Gångstånd: 16 Fast stånd: 34
L.st.skall: 50 Tid synk.: 10 Stånd Uppt.pl.: 30 Typ av älg: Okänt
Uppträd/rörelse: KEB Position  
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark
Skrapighet: Ej skrapigt  

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

Troja går ut med bra tempo, gör en sväng på 3 min. Tiken är lätt att kalla in under sök. 07,35
mycket lugnt upptag ca 400-500 m bort. Troja har en skalltäthet på 60-65 skall i min. Tiken har
mycket bra hörbarhet. Troja har utmärkt förmåga att finna älg. 08,05 tystnar tiken. 08,10
passerar älg o hund förbi oss. Skottillfälle. Går ca 1 km i en halvcirkel fast 08,20. 08,24 gång-
stånd till upptagsplatsen och förbi med gångstånd till 08,40.Tyst. Troja åter 11,00. Traktbyte.
Släpp 11,35. Söker i turer om 6-12 min. Finner ingen mer älg. 13,10 kopplas Troja. Provet
avslutas.

- Hur får du upp din man om morgonen?

- Jag slänger katten i hans säng.

- Hjälper det verkligen?

- Jodå, hunden sover där.
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Annons
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ÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämma

Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens årsstämma för 2009.

Stämman hålles söndagen den 17:e maj i Bolidengården, Västerbotten

Årsstämman börjar kl 13:00

Under årsmötet kommer Getrud Burman (leg veterinär, specialisering ögonkompetens),
föreläsa om katarak. Ögonlysning kan ske på plats om tillräckligt många hundar är anmälda.

Efter avslutad stämma inbjuder klubben mötesdeltagarna till en enklare middag.

Logi !
Logialternativ

Rigmor i Rentjärn Tel. 0915-20094, Skellefteå Camping Tel 0910-188 55, 0910- 735 381,
Bolidens Hotell Tel 0910-580043

Utställning

I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för
älghundar. Sista anmälningsdag till utställningen: 26 april 2009

En älgkalv att skjutas för egen hund liksom fyra jaktprovsstarter lottas också ut.
Du kan anmäla din hund för utställning på klubbens hemsida

Anmälningsavgifter: Veteran: 190 kr, valpklass: 130 kr och övriga 240 kr.
Avels och uppfödarklasserna är gratis.

Postgiro: 486 28 14 - 3
Upplysningar: Stig Edvardsson 0910-200174. 0915-240 54

Sven-Åke Lundholm 0950-541128

Domare Hälleforshund, Kurt Nilsson, rät till domarändring förbehålles
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
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09-05-17, kl.13.00-17.00
Bolidengården, Västerbotten

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. Övriga frågor

Lägesbeskrivning RAS

Föreläsning av inbjuden gästföreläsare

Årsstämma i
Hälleforshundklubben



Krutow
Krutow var tidig i jakt och första hös-
ten fick Krutow vara hemma från älg-
jakt av det enkla skälet att han var
bara några månader gammal.

Inför älgjakten det andra året så hade jag till-
bringat mycket tid i skogen med honom till
slut så började han ställa älg kortare stunder.
Sedan när älgjakten kom igång skulle jag gå
igenom en såt som skulle jagas av så hade
jag inte gått värst längt förrän jag fick höra
Krutows upptag. Jag ryste av välbehag när
jag hörde honom. Det var nära ett större
hygge där jag viste att passkyttar satt. Jag
hoppades innerligt att han skulle hålla i or-
dentligt nu. Krutow öste på som bara den
och det stor still i upptaget i ca: 20 minuter
sedan började det röra på sej.

Det blev gångstånd ut mot hygget, någon
minut senare så small det två smällar. Där låg
en fin kviga, gissa om jag var glad. Krutow
var direkt på kvigan och ryckte ragg, han fick
mycket beröm av hela jaktlaget och det blev
ytligare två älgar skjutna för honom. Tredje
året där på blev det ingen höjdare, han hade
visserligen ståndskall på ko och kalv inne i
en tät granplantering i ca: 1 timma, sedan läm-
nade han älgarna och kom till mig och visade

inget intresse att fortsätta och han hade även
dåligt sök. Jag förstod att något var fel så det
blev ett veterinärbesök som också konstate-
rade det jag befarade, det var en svår halsin-
fektion. Så det blev operation och resten av
den älgjakten fick Krutow vara hemma. Älg-
jakten 2008 är Krutow 4 år och då blev det
ytligare 4 älgar skjutna för honom plus att
jaktproven är klara med andra ord är det en
underbar hund att jaga med.

Glädjande nog så är Krutow dubbel-
champion. Tre raka ettor på jaktprov och 5
cert på hundutställning varav 2 i Norge. Så
jag är mycket nöjd med min hälleforsare som
är en mycket trevlig familjemedlem. Men som
alltid finns det en baksida av medaljen, ty-
värr så har Krutow B och C höfter. Jag har
låtit röntga honom tre gånger, Tyvärr med
samma resultat och som följd av detta ett stort
hål i plånboken så är nu detta ett avslutat
kapitel för all framtid. Man skall också som
hundägare se till att en röntgen utföres av
kunnig veterinär. Den första veterinären som
röntgade Krutow, tog en bild som han inte
granskade något nämnvärt och han tyckte
den var helt okay, vilket den inte var. Det är
väldigt noga att hunden ligger helt rätt och
att den inte sövs ner utan bara får lugnande
medel, Krutow sov som en gråsten resten av
dagen. Den andra gången upprepades detta
dem samma resultat.



Tredje gången vände jag mig till en annan
mottagning. Den veterinären som röntgade
Krutow denna gång var en ortoped veterinär
som sa till mig att den här gången skall rönt-
gen göras hundra procentigt, han tog flera
bilder och sedan när han kollat på plåtarna så
säger han att detta ser mycket bra ut och jag
är helt nöjd. Men SKK hade väl en annan
uppfattning. Det är nog som veterinären sa
vid ett senare tillfälle att har man en gång
fastställt ett utlåtande från dem som läser av
plåtarna på SKK så skall det vara mycket till
att detta ändras senare. Denna klan som be-
stämmer får absolut inte trampa varandra på
tårna. Tyvärr så blir det ingen avkomma efter
Krutow. Men han har gett mig många spän-
nande jaktdagar i skogen och jag hopas att
så skall bli i många år framöver. Det är ju nå-
got som är positivt i alla fall.

En annan sak jag har funderat på när man
läser jakttidningarna i deras hundannonser
så ser man vad det finns att köpa så det gäller
vildsvinshundar. I takt med att vildsvinen
ökar i landet så provar sig fram för att få bra
hundraser till detta ändamål, det paras och
blandas med olika raser och jag tror inte häll-
eforsen är något undantag. Detta om något
kan förstöra denna ras som inte är så stor. Till
sist kan det verka lite konstigt att lägga ner
både tid och pengar för att få fram en dubbel-
champion trots att den har både B och C höf-
ter, Men jag tyckte det var roligt att testa
hundens förmåga hur långt det skulle kunna
räcka och tydligen räcker det hela vägen fram.

En hundförare och en veteran i ett älgjaktlag
sa till mig en gång. Du stig som är så intres-
serad av älghundar och jakt, Varför skaffar
du dig inte en riktig älghund någon gång,
själv hade han jagat med gråhundar i hela sitt
jägarliv. Det är väl dels därför jag ville visa att
hälleforsaren är lika fullgod som någon an-
nan älghund. Jag hade förmånen att vara

ägare till Krutows moder som lyssnade till
namnet Benita, Som tyvärr bara blev 4 år men
som var en helt suverän älghund hon hann
med ett jaktprov med förstapris. Jag är helt
säker på att hon skulle kunna ha klarat av ett
championat med glans. Men det fodras
många timmar i skogen, man får inte fram en
champion i hundgården. Älghundar är den
hund som lever farligast av alla jakthundar
när skott avlossas jämfört med drivande hun-
dar. Jag kanske återkommer och skriver nå-
got om detta någon gång.

Nitlott i höftledslotteriet
(Ur jaktjournalen nr 11 november 2006) Sven-
Erik Andersson Kåge passade på att
höftledsröntga sin gråhund när han var på
besök hos veterinären som redan sövt hans
hund. Resultatet blev A+C. Missbelåten lät
han göra om röntgen och fick till sin stora
förvåning C+B. Lotteri eller vetenskap, är
hans berättigade fråga.

Nej till HD-röntgen.
Svenska dreverklubben har sedan ett par år
slutat med höftledsröntgen och i våras be-
slutade Svenska Stövarklubben att gå samma
väg. Anledningen till beslutet är att
stövarfolket inte längre har tilltro till den
avläsningsmetod som svenska kennel-
klubben använder sej av. Stövarklubben har
haft dispens sedan 2001 att avläsa hundarna
efter den nordiska skalan. Kennelklubben har
aviserat att den dispensen ska försvinna och
att samtliga hundar ska avläsas efter FCI-ska-
lan. Eftersom stövarfolket redan vet att det
skulle innebära en ökning HD-felen med 15-
20 procent beslutade man att helt sluta med
HD-röntgen. Beslutet togs på stövarklubb-
ens fullmäktigemöte  i slutet av maj.

Med vänlig hälsning, Stig Andersson
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En valpkulls öden

År 2007 i tidning nr 1, skrev jag om
min tik Sentas valpkull. Täckhund
Bjarne Eggens Ricko. Jag lovade att
återkomma med kullens vidare öden.

Så här har utvecklingen skett till dags data.
Idag är hundarna tre och ett halvt år gamla

Rackie: Ägare Elisabeth och Jan Bengtsson
Ljustorp. Mankhöjd 57 cm. Inget höftledsfel.
Mycket lovande totalt sett. Har stort intresse
för björn. Har skjutits älg  på stånd.
Meriter: 1:a ökl,

1:a ökl, K.K.  CK
1:a Bt Kl Bir
3.a jaktprov.

Rita: Ägare Tommy Wiström, Boda,
Katrineholm. Mankhöjd 55 cm. Inget
höftledsfel. En lovande älghund. Är skarp
men har ändå respekt. Bra sök och kontakt.
Används även vid vildsvinsjakt, där hon
agerar mycket klokt. Ett antal älgar och grisar
är skjutna för henne. Kommer att gå jaktprov
under säsongen.
Meriter: 1:a ökl,

4.a ökl
3:a ökl

Rajja: Ägare Fredrik Andersson, Anderstorp.
Mankhöjd 57 cm. Inga höftledsfel. En tik med
stor utvecklings potential. Har skjutits älg på
stånd bl.a.
Meriterna: 1:a jakt/brukshundsklass

1.a jakt/brukshundsklass KK
Cert CK
1.a Btkl, Bim
Uttagen till SM kval

Ragg: Ägare Anders Eriksson, Östersund
Mankhöjd 56 cm. Inga höftledsfel.  Något
skarp. Anders bedömer Ragg som lovande
och utvecklingsbar.
Meriter: 1:a ök + hederspris.

3:a ök
Har ännu inte gått jaktprov.
Har skjutits några älgar.

Ringo: Ägare Daniel Fjällberg, Offerdal Mank-
höjd 55 cm. Inga höftledsfel. Jagade tidigt.
Kan ha blivit sparkad av älg. Har god jaktlust
men skäller inte. Har rekommenderats olika
sätt att få skallet att släppa. Har skjutits älg
för honom.
Meriter: 2:a utställning.

Har ej gått jaktprov.

Roy: Ägare Paul Lindström, Indal. Roy drab-
bades tidigt av tuggmuskel myosit. Började
jaga bra och ansågs av ägaren som lovande.
Har  svårt att äta och skälla. Tuggmusklerna
har förtvinats och därmed får han ont när han
bl.a. skäller.

Detta är ett sammandrag jag gjort, byggt på
ägarnas egna uppgifter.

Uppfödare Nils Bäcklin

Bild Rajja och husse Fredrik
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Hälleforsaren Valdemar
Valdemar föddes hos Rävamyrens ken-
nel i Åskilje med tre syskon, två brö-
der och en syster.

Alla fyra valpar har visat sig jaga älg men det
är bara Valle som dessutom fått hälleforsar-
ens karaktäristiska gula färg. Vid 8 månaders
ålder fick Valle chansen att jaga på riktigt vil-
ket gav två skjutna älgar på olika ståndskall
som resultat. Efter det har det bara rullat på.

Att vara uppfödare av Hälleforshundar är
roligt och inspirerande men det finns ibland
vissa svårigheter att hitta köpare som vill gå
på jaktprov och utställning med sina valpar.
Detta var dock inget problem när det gällde
Valdemars köpare. Paret Cecilia Spanås och
Mikael Yngvesson ger tillsammans Valdemar
allt han kan behöva. Cecilia sköter om att få
Valle till utställningschampion och Mikael ger
honom den jaktliga träningen.

En kväll ringde Mikael mig och undrade om
jag ville följa med på jaktprov i Finland, en
idé jag direkt hakade på. Ett jaktäventyr tackar
man ju aldrig nej till. Det skulle dessutom bli
intressant att se hur det gick till där på andra
sidan landsgränsen. Vi åkte med bil från
Åskilje på fredags eftermiddagen den 19 dec.
Från Holmsund tog vi färjan till finska Vasa
och körde sedan 5,5 mil till sluthållplatsen
Kimo. Trots den sena timmen väntade där
den pigge eldsjälen Mikael Hägglund som
lotsade oss till en jaktstuga, med alla bekväm-
ligheter, som vi fick nyttja. Lördag morgon
var det samling klockan 05.30 i byns skola.
Där var 23 hundägare och 46 jaktprovsdomare
samlade samt en överdomare (Jan-Erik
Nybyggar).  Valles utlottade domare blev
Kristina Erkkilä o Erkki Kyrönperä som lot-
sade oss till ett område som heter Pensala,
ett område de var bekanta med.

Bild: väntan med kaffe och finska korvar



Valle släpptes och vi började vänta på upp-
tag. Efter ett tag började han skälla och när vi
märkte att det verkade ”stå” så kom kaffe-
pannan fram. Det var dock inte det lättaste
att göra upp eld för det hade regnat ymnigt i
3 dar men som tur var så var det i alla fall
uppehåll denna dag. När kaffet äntligen ko-
kats och druckits och en godkänd skalltid
uppnåts så delade vi på oss. Erkki och Mi-
kael tog sig fram mot ståndskallet för att få
skottillfälle medan Kristina och jag förflyt-
tade oss för att bedöma på hur långt avstånd
man kunde höra skallet. Vid 14 tiden slutade
Valle av någon konstig anledning att skälla
och vi lyckades få igen honom. Då samlades
vi alla vid bilarna och gick igenom dagens
förehavaden. När det var genomfört så åter-
vände vi till skolan där det bjöds på en härlig
älgköttsoppa. Efter måltiden blev Kristina,
Erkki och Mikael inkallade till överdomaren
där provet bedömdes. Provet bedömdes, tack

vare sina 76,5 poäng, till ett förstapris och en
åttonde plats i den totala tävlingen. Efter av-
sked av de finska kamraterna så beslutade vi
oss för att köra hem, denna gång via
Haparanda. Det blev en 90 mils resa med ana-
lys av jaktprov och såklart andra jakthistorier.
Kring 04 på  söndagmorgonen lämnade Mi-
kael mig i Åskilje. Han själv kunde krypa isäng
en halvtimme senare i Barsele, nöjd med att i
sin ägo ha en hälleforsare som är SUCH SJCH
och troligtvis även finsk JC i så fall den för-
ste. (Dokumentationen från finland har inte
anlänt till Cecilia i skrivandets stund)

T.Kärrman Rävamyrens

Bild: Samling hos överdomaren

Bild Valdemar, se framsida



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

Lösning

Korsord 08 nr 3

Vinnare:
1:a pris: Hans Thorsson, Saltsjö-Boo
2:a pris: Georg Nilsson, Norrtälje
3:e pris: Rune Vesterberg, Sjulsmark

Tillsvidare får förstapristagaren ett glas-
pris och andra, samt tredje-pristagaren
får något enklare pris.

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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