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Ordföranden Leif Gulin
(aveslråd) Silvägen 7

860 30 Sörberge
Tel: 060-578743

epost: leif.gulin@fat.sca.se

Kassör: Bo Tobiasson
(ledamot) Lärkstigen 11

918 31 Sävar
Tel:090-508 10

epost: tobiasson.bo@telia.com

Ledamot Wåge Lundgrehn
Marsjö Storegård 3
340 12 ANNERSTAD
Tel.0372-23008
070-5240875

epost: lundgrehn@minpost.nu

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Så var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning, ett extranummer. I detta nummer
fokuseras innehållet på klubbens nya stadgar samt information från årsmötet i Lycksele.  Vi
kan även presentera hunden Carrie. Som redaktör för vår websida får jag be om ursäkt att den
inte kom igång i utlovad tid. Försenad leverans av bredband och material är orsaken, men
nu ska webplatsen vara igång. Skicka synpunkter till mig, observera att jag har ny epostadress

/Märit

Jan-Erik Bjermkvist (uppgiftsinsamlare)
Lögdö 4171
860 33 Bergeforsen
Tel: 060-80420
email:janerik.bjermkvist@sundsvall.nu

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

http://halleforshunden.org

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

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

epost: kl-transport.ostersund@telia.com

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

epost: wickholm@user.bip.net

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

epost: marit.truuts@halleforshunden.org
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
September. För de allra flesta är sep-
tember en månad som alla andra. Det
är inget speciellt med den. Kräftorna
och surströmmingen har avnjutits,
skolorna har börjat och det är nästan
ett helt år innan det blir semester igen.
Hösten börjar göra sig påmind och
vintern väntar lite längre bort.

Men för oss som jagar är september en allde-
les särskild månad. Då startar det nya jakt-
året. Framför oss finns nu ett antal dagar,
veckor och månader då vi tillsammans med
våra hundar och andra jaktkamrater kan ägna
oss åt den trevliga och spännande fritidsak-
tivitet som älgjakt oftast är.

Någon har kanske rustat sig med ny hund
och medföljande förhoppning om en gi-
vande och upplevelserik höst. Andra har re-
dan erfarna hundar och de vet då oftast vad
som väntar. Gemensamt är dock att hunden
måste vara både vältränad och frisk för att
kunna jaga på det sätt som förväntas av den
och som vi alla vet så är kondition och hälsa
något som skall upprätthållas under årets
alla månader.

Brister det i hundens grundträning är en lång
jakthöst ett lämpligt botemedel. Ett idogt
jagande kan hjälpligt rätta till sådana försyn-
delser. Dessutom har en konditionsstark och
vältränad hund mycket bättre förutsätt-
ningar att lyckas vid ett jaktprov.

Eftermiddagen den 16 augusti genomförde
klubben sitt årsmöte i anslutning till den
älghundutställning som arrangerades i
Lycksele av Västerbottens älghundklubb. Ca
25-30 st hälleforshundar visades under för-
middagen där flera av hundarna erhöll Cert.
BIR blev den unga hanhunden King. King

är dessutom, enligt sin ägare Thomas An-
dersson, mycket lovande i älgskogen och
har redan pris på jaktprov.

Under eftermiddagens möte presenterades
och diskuterades två för klubben viktiga
punkter. Den ena punkten berörde förslag
till förändringar av klubbens stagar för att
möjliggöra en senare anslutning till SÄK.
Den andra punkten var en presentation av
ett första utkast till avelsstrategi som skall
tillställas SÄK. Om klubbens stadgar kan ni
läsa på annan plats i tidningen. Avelstrategin
kommer i nästa nummer.

Ordföranden med egen hund
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Den avelstrategi som vi f n arbetar med att
utforma skall vara klar under senare delen
av år 2004. Den kommer därefter att vara
styrande för hur aveln av hälleforshundar
kommer att bli. Det är därför viktigt att
nulägesanalysen är korrekt samt att målen
är tydliga och konkreta.

Som medlemmar och användare av hällefors-
hundar har ni alla möjligheten att nu lämna
synpunkter och bidrag till den blivande
avelsstrategin.

Det viktigaste bidraget till dagens avelsar-
bete som du som jakthundägare kan lämna
är en så god och tillförlitlig information som
möjligt om hundens hälsa och jaktförmåga.

År 2003 blir den fjärde jaktsäsongen som
det är möjlighet för oss att genomföra jakt-
prov med våra hundar. Den som funderar på
en valpkull efter sin hund (gäller både tik
och hanhundägare) uppmanas därför att
pröva hunden i jaktprov. Har hunden sådana
kvalitéer att den bör gå till avel torde ett
bevis på dess jaktförmåga inte vara något
större problem. Ytterligare skäl till att alla
jaktdugliga hundar bör prövas i jaktprov är
avelsrådets ständiga önskan om att få till-
gång till ett så stort antal avelsdjur som möj-
ligt.

Hälleforshundrasen är en numerärt liten ras.
Att inte få kännedom om och tillgång till
alla lämpliga avelsdjur i en liten ras kan vara
besvärande för dess utveckling.

Klubben har därför beslutat att även i år bi-
dra till provkostnaden med 300 kr/prov, an-
talet prov är maximerat till tre per hund.
Kontakta gärna Bosse för närmare informa-
tion.

ANMÄL DIN HUND TILL ETT JAKT-
PROV!

Leif

Thua, hunden med bästa enskilda
jaktprovsresultat under 2002, 94,5
poäng!!

Bilder och material
Hjälp oss göra vår tidning och
webplats intressant!

Vi behöver ditt material! Skriv artiklar, be-
rätta hur det har gått i jakten, på jaktprovet
eller på utställningen. Skicka materialet till
Jan-Erik eller mig. Våra adresser ser ni på
sidan 2. Skicka gärna med bilder, jpg-bilder
elektroniskt eller foton via posten. Vi returne-
rar alla foton. Allt som ska publiceras på
webben skickas direkt till mig.

Märit



5

Årsmöte i Lycksele

Den 16 augusti var det så dags för
årsmöte i Hälleforshundklubben.
Plats för årets årsmöte var Ansia Cam-
ping i Lycksele.

Varför just Lycksele och inte någon annan
ort? En av anledningarna till att årsmötet
hamnar i Lycksele eller som i fjor i Rättvik
är att vi vill förlägga årsmötet till en plats
där Älghundklubben samtidigt har utställ-
ning. Detta för att locka så många medlem-
mar som möjligt till våra årsmöten.

Vi smålänningar hade som vanligt en bit att
färdas. Efter två regniga dagar i bilen och en
övernattning i Orsa så var vi framme i
Lycksele. Eftersom vi åkt från ett sommar-
varmt Nybro så hade vi naturligtvis inte
packat ned några regnkläder, så väl framme i
Lycksele började jakten på att få tag på nå-
gon typ av regnplagg. Detta visade sig inte
så lätt men till sist fann vi vad vi sökte, nu
skulle vi klara en regnig dag på utställ-
ningen!

Lördag, solen sken från en klarblå himmel,
inte en droppe regn på hela dagen. Regn-
kläderna fick ligga kvar i stugan.

På utställningen hade många älghundar sam-
lats, den största utställningen i år med 297
älghundar. Av dessa var det 27 anmälda häll-
eforsare. Domare var Mats Jonsson, det var
första gången han bedömde hälleforshundar.
Han tyckte att materialet var jämnt, men
tikarnas mankhöjd var i minsta laget. Bästa
hälleforsare för dagen (BIR) blev King ägare
Thomas Andersson, Tärnaby.

När man studerar ekipagen i ringen så kan
man snabbt konstatera en sak. Ringträning
krävs hos flertalet hundägare. Det kan inte
vara lätt för domaren att bedöma hundens
rörelsemönster när hunden galopperar, skut-
tar, skäller, drar och gör utfall mot andra hun-
dar då domaren ber föraren springa runt med
hunden i trav. De flesta hundarna är nog
chockade över att den där personen som kal-
lar sig husse/matte springer bredvid dem.
Detta har aldrig hänt förut, vad ska nu ske?

Både Husse och
hund får springa
i ringen
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Prova gärna att springa med din hund hemma
innan utställningen, i lagom takt så att hun-
den travar.

Att hundens rörelsemönster är svårvisat, om
man inte tränar detta, är en överkomlig sak.
Ett mycket större problem är tandvisningen.
En hund som inte tillåter att domaren tittar
på tänderna får en 0:a oavsett hur fin den är.
Tandvisning är en mycket dominerande
handling som vissa hundar kan finna mycket
obehagligt. Dessa hundar vill då morra åt,
nafsa eller hugga domaren. När hunden gör
utfall mot domaren så brukar det ofta stå en
förvånad förare vid sidan ”SÅ gör aldrig min
hund hemma” brukar vara ägarens standard-
kommentar. Stämmer detta eller är det helt
enkelt så att man aldrig har provat? Att den
närmsta flocken, dvs familjen, får plocka i
hunden och ta ben från hundens mun är en
sak, men hur ofta tittar vi på våra hundars
tänder? Eller än mer ovanligt, hur ofta låter
vi någon annan, utanför familjen, titta på
hundens tänder? Tänk på att det är en helt
okänd människa som lutar sig fram över hun-
den och ska titta på tänderna, detta samti-
digt som hunden känner sig trängd och har
svårt att fly på grund av kopplet. Man måste
träna på tandvisning!! Låt andra titta på hun-
dens tänder innan du åker på utställning.

Är hunden skygg eller tillbakadragen så får
man träna försiktigt. Sätta sig på huk bred-
vid hunden och bara känna lite på mungi-
porna först, för att successivt lära hunden att
det är ofarligt att någon rör deras mun. En
onödig 0:a som går att träna bort.

På utställningen sålde Bäcklin sina första
exemplar av boken om hälleforshunden. De
första exemplaren av boken anlände till
Lycksele på fredagskvällen. Bäcklin har lagt
ner ett otroligt arbete för att få in material
till denna bok. Resultatet har blivit en 300
sidor tjock bok med många intressanta ar-
tiklar. Tack Bäcklin för en lysande bok!

Klockan 14.00 startade årsmötet, 35-40 med-
lemmar hade slutit upp. Vissa förändringar i
bemanning av styrelse och valberedning
röstades igenom, se protokollet på sidan 8.
Årsmötets stora beslut var om man skulle
godkänna förändringarna i klubbens stad-
gar. När klubben bildades så skrevs de tidi-
gare stadgarna, dessa stadgar skrevs med
målet att vi skulle få sådana stadgar så att vi
kunde ansluta oss till älghundklubben. De
förändringar som nu har gjorts är därför små
och görs för att vi ska helt och hållet an-
passa oss mot älghundklubben. Gör vi inte
dessa stadgeändringar får vi inte vara med i
älghundsklubben och då får vi således inte
gå på utställningar eller gå jaktprov med våra
hundar. Av denna anledning så klubbade
medlemmarna igenom stadgeändringarna,
det krävs dock att ytterligare ett klubbmöte
godkänner dessa förändringar innan stad-
garna ändras.

Vår ordföranden tog sedan vid och gick ige-
nom hälleforshundens avelsstrategi. Som in-
ledning på denna avelsstrategi berättade Leif
hälleforshundens utveckling under de årti-

Tandvisning innebär INTE att hunden
visar tänderna när domaren kommer!!
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onden som förflutet sedan första hälleforsa-
ren, denna historiska tillbakablick ligger nu-
mera utlagd på vår web.

Under avelstrategin togs bland annat hun-
dens hälsa upp, det som varit mest oroande
var vår höga andel höftledsfel under 2000-
2001, detta kan dock förklaras med att vi
röntgade en hel del äldre hundar. Idag har vi
kommit ner i en mer normal nivå.

Sammanfattning: Hälsotillståndet bland
hälleforshundarna tycks vara gott. Inga all-
varligare sjukdomar är kända. Fortsatt be-
vakning av hundarnas hd-status är dock an-
geläget.

I övrigt framgår i avelsstrategin att vi ska:

- stärka jaktegenskaperna i våra hun-
dar. Öka antalet hundar som går jakt-
prov

- bevara och utveckla den mentalitet
som det stora flertalet hundar uppvi-
sar idag.

- minska graden av inavel i rasen till
F=2.5 samt utveckla flera obesläktade
blodslinjer.

- förbättra storleken, framförallt på
tikarna

Den fullständiga avelsstrategin kommer pre-
senteras i nästa tidning samt på vår web.

Årsmötet avslutades med en superb middag
på Ansia camping. Därefter begav sig med-
lemmarna hemåt, vi som hade riktigt långt
att åka stannade en natt till innan kosan
styrde hemåt.

Vid pennan

Märit Truuts

King, BIS för dagen
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Årsmöte för 2002 i
Hälleforshundklubben

Tid: Lördag 16 augusti 2003 kl 14.00.

Plats: Anisa Camping, Lycksele.

Närvarande: Sammanlagt 40 personer..

 § 1. Ordförande hälsade välkommen.

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

§ 3. Till mötesordförande valdes Kestin Boman

§ 4. Utskickad dagordning antogs.

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

§ 6. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Inge Darnemo  och Anders Linder

§ 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 2003. 160 kr samt 40 kr för familje-
medlem.

§ 12. I tur att avgå var ordinarie ledamöterna Bo Tobiasson och Kent Lindgren samt
suppleanten Kent Andersson. Omval av Bo Tobiasson och Kent Lindgren.  Jörgen
Marcusson ersätter suppleanten  Kent Andersson.

Leif Gulin omvaldes till ordförande i Hälleforshundklubbens styrelse.

§ 13. Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman.
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§ 14. Till valberedningen omvaldes Thomas Kärrman, Thord Norlén. Mårten Gulin avgår
och ersätts av Anders Hagman. Anders Hagman utsågs till att vara sammankallande.

§ 15. Inga motioner hade inkommit.

§ 16. Jan-Erik B informerade om de nya stadgarna som måste antas på två av varandra
följande klubbmöten i HHK för att en anslutning till SÄK skall kunna ske.

Beslöts att: anta stadgarna.

Stadgarna publiceras i nästa nummer av Hälleforshundtidningen så att alla medlem-
mar kan tycka till.

SÄK kan besluta om anslutning av HHK till SÄK vid sitt klubbmöte i april under
förutsättning att HHK antagit de föreslagna stadgarna på två av varandra följande
klubbmöten.

Ytterligare ett klubbmöte i HHK krävs där stadgarna antas för att HHK skall kunna
anslutas till SÄK efter april 2004. Antas stadgarna vid ordinarie klubbmöte efter april
månad förskjuts troligen anslutningen till SÄK med ett år till 2005.

Styrelsen får själv besluta om ett extra klubbmöte eller ordinarie klubbmöte före
april månad för att besluta om stadgarna en gång till.

Alternativt: att beslut tas först nästa ordinarie klubbmöte någon gång efter april
2004.

Jan-Erik B informerade vidare om att vi bör följa alla SKKs regler när det gäller avel
och försäljning av valpar och utnyttja de blanketter som finns på SKKs hemsida.
Innan betäckning sker bör tikägare och hanhundsägare komma överens och teckna
ett avtal om vad som gäller.

§ 17  Leif G redovisade ett första förslag till en avelsstrategi för Hälleforshunden som
kommer att gälla ett antal år framöver om den godkänns av SÄK och SKK.

Avelsstrategin är viktig för det fortsatta avelsarbetet med Hälleforshunden.

Beslöts att: avelsstrategin publiceras i Hälleforshundtidningen.

 Vid protokollet:

Jan-Erik Bjermkvist

Leif Gulin Anders Linder Inge Darnem
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Carrie.

Carrie, hunden som har givit mig
många timmar i skogen både gläd-
jande och samtidigt ängsliga stunder.
Hon blev min idealhund efter att jag
miste hennes föregångare under
efterjakten i november 1988

Från det hon var 2 år så var det alltid lika
ovisst hur länge jag fick vänta på henne de
gånger jag släppte henne i skogen. Hon var
helt otrolig på att leta rätt på älgarna. Hon
skällde när hon stötte älgarna för att sedan
vara grann i skallet när älgen sprang ända
tills hon fick stopp på den, då blev skallet
blev betydligt grövre. När älgen hade stan-
nat så kunde hon skälla stånd och även
gångstånd ända upp till 7-8 timmar. Jag skall
här berätta om ett par jakthändelser som var
utöver det vanliga.

Det var på lördagen före oktoberjakten som
jag och min hustru skulle åka upp till
fäboden med proviant samt utföra diverse
pyssel inför jakten. Fäboden ligger ca 6 km
från hemmet så det är hennes hemmamarker
hela trakten där emellan. Hunden kan få vara
lös medan vi är här, tänkte jag. Efter en kvart
– halvtimme så fick jag höra hur hon
ståndade ca 7-800 m söder ut nedanför ber-
get, klockan var då ca 8,30. Hon kan väl få
hålla på,  hon har i alla fall en vilodag emel-
lan tills jaktmorgonen, tänkte jag. Vi högg
litet ved och pysslade med ett och annat
klockan var nu 12,00 och hon ståndade lika
intensivt på ungefär samma ställe. Efter en
stund tyckte jag att skallet blev svagare och
svagare och efter ytterligare en tid var det
knappt hörbart detta samtidigt som vi äm-
nade bege oss hem. Jag var tvungen att ha
koll på Carrie varmed vi åkte runt och in på
en skogsväg som leder in på den trakt där

jag trodde hon skulle vara. Jag stannade bi-
len och gick ur, fick då höra samma inten-
siva skall bara 200 m bort. Skallens riktning
var mot en tjärn som ligger mitt i en ganska
stor myr, mellan myrkanten och myren är ett
ganska tätt gammalt granbestånd. Där inne
ekade detta intensiva skall. Jag smög försik-
tigt med vinden mot mig och där fick jag se
Carrie på ca 50 m ståndande, men var är äl-
gen? Jag smög vidare och plötsligt får jag se
en kviga som hade lagt sig framför Carrie.
Både älgen och Carrie fick vittring av mig
och älgen reste sig och sprang över myren
österut. Efter ca 5 min blev det åter stånd ca
1 km bort.

Det sorgliga med Carrie var att hon var näs-
tan omöjlig att kalla in från ett stånd. Hon
blev istället mera aggressiv i sitt beteende
när hon upptäckte mig. Jag måste nu för-
söka få älgen att vända mot fäboden så att
jag kan ha hunden inom hörhåll. Nu hade vi
nämligen bestämt att min fru skulle åka hem
efter mera proviant och vi skulle övernatta i
fäboden. Klockan var ca 16 och snart skulle
det börja skymma. Jag gick mot ståndskallet
samtidigt som jag visste att älgen nu var mera
vaksam på efterföljare. Därför gjorde jag en
kringgående rörelse så att älgen skulle få
vittring av mig och kasta mot väst eller norr
vilket även skedde. Jag såg skymten av dom
båda och riktningen var ungefär som jag
ville. Nu blev det tyst på skallet och jag gick
då mot fäboden. Jag visste att slutar hon så
går hon dit eller om hon fortsätter så har jag
ändå bra koll på det hela uppe från berget.
När jag kom upp till fäboden fick jag höra
Carrie igen, på ungefär på samma ställe som
hon började imorse. Hon skällde ca 1 timme
innan min fru kom tillbaka. Nu måste jag gå
ner och se om jag kan få henne att släppa
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älgen. Jag tog bilen och kom ca 500m ifrån
skallet. Jag smög mig sedan mot dom, det
var nu kolsvart ute så jag hade ficklampa
och koppel med mig. Jag lyste med lampan
mot Carrie och jag såg ögonen gnistra men
jag höll tyst tills jag kom närmare. I
lampskenet såg jag älgen stå med bredsida
mot mig, bredbent med hängande huvud. Jag
lockade försiktigt på Carrie som kom emot
mig men vände tillbaka till älgen och
skällde. Jag var nu bara 4-5 meter från älgen
och han stod lika bredbent och med häng-
ande huvud. Jag klev fram och kopplade Car-
rie alldeles framför nosen på älgen. Jag smög
försiktigt hem med Carrie i koppel, morgo-
nen efter gick jag ner och kollade om han
var kvar, men han hade tydligen lyckats
stappla iväg. Klockan var nu 21,30 så hon
höll då på med samma älg i 13 timmar. Jag
förstår mycket väl att han var trött men jag
såg den vid två senare tillfällen och han vi-
sade då inget som tydde på att han var ska-
dad.

Den andra episoden var på nyårsaftonens
eftermiddag. Jag gick upp i skogen från hem-
met, som ligger ca.200 m från skogkanten.
Det var rätt mycket snö men jag hade ett
skoterspår som jag gick efter. Carrie skulle
få gå lös sista dagen på året, när vi kom upp
ett par km i skogen fick jag höra Carrie stånda
uppe i berget. Jag försökte smyga i den ca 3
dm djupa snön, men älgen hade fått vittring
av mig. Nu hade det börja mörkna så jag
gick hem, hon kommer väl hem, tänkte jag.
Det brukade hon göra när jag går från hem-
met och lämnar henne. Det gick 3 timmar
utan att hon varken hördes eller visade sig,
nu var det upplega och skallen hördes inte
så långt. Jag väntade ytterligare 2 timmar
sedan måste jag gå tillbaka. Jag hade ju upp-
tagsspåren och med ficklampan och den fina
spårsnön var det lätt att spåra. Det gick runt
i buskar och snöiga grenar på berget och när

jag befann mig på högsta berget med fin ut-
sikt åt alla håll så inföll tolvslaget och den
mörka tystnaden avbröts av fyrverkerier med
raketer åt alla håll. Inget ståndskall kunde
höras Jag fortsatte spårningen som så små-
ningom kom ner mot en plogad väg (vägen
mot fäboden), där gick spårlöpan över vä-
gen. Jag vände tillbaka hem längs ett sko-
terspår, hämtade bilen och åkte upp bilvägen
och in en stickare som gick åt det håll där
spårlöpan bar hän. Jag åkte så långt vägen
gick och gick ur och lyssnade och då får jag
höra Carrie ca 300 m bortom vägslutet i fullt
stånd, men efter ett tag hör jag att hon gör
några korta avbrott så jag förstod att hon
höll på att sluta. Jag åker hem och inväntar
henne, efter 45 min skäller hon på dörren.
Klockan var då halv 3 på morgonen.

Carrie hon har nu kommit till dom sälla jakt-
markerna efter att på sitt 11e levnadsår drab-
bades av socker och drack nästan bara vat-
ten på slutet. Hon hann med att föda 2 valp-
kullar med fina avkommor, bl a är hon mor
till Nalle som blev första jaktchampion som
Hälleforsare.

Nils- Erik Jons
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Anmälningsblankett jaktprov
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Stadgar för Hälleforshundklubben.
Fastställda av Svenska Älghundklubben(SÄK) att gälla från och med den

Inledning.
Rasklubben Hälleforshundklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben
Svenska Älghundklubben (SÄK). Rasklubben skall som sådan arbeta för (SKKs) och
medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

Utöver dessa stadgar gäller också SÄK s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och
av SÄK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar skall
fastställas av SÄK. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SÄK s och/eller SKKs
stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 MÅL
Rasklubben Hälleforshundklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen
för (SÄKs) stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom

att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt
och extriört fullgoda rasrena hundar

att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
och praktiskt bruk av denna

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård

att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
hundägandet

att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET
För att nå uppsatt mål skall klubben

1. informera och sprida kunskap om Hälleforshundklubben – dess mål, organisation
och arbetsformer

2. informera om klubbens ras och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SÄK och SKK upprättade

riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet
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5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper
kan komma till användning

6. anordna verksamheter i enlighet med SÄK s direktiv
7. stödja och medverka i SÄK s och SKKs forskningsarbete
8. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
9. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SÄK eller när annan anled-

ning föreligger.

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i Hälleforshundklubben. Styrelsen beviljar medlemskap.
Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SÄK eller SKK.

Klubbmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat
klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med
SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från
SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn
över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt
kontrollorgan.

Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till
inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseen-
den och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot av
styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte och avser nästa verksamhetsår.
Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa
betala hel medlemsavgift.

Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem
erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har
samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.
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§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets– och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i
dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det klubbmöte, vid
vilket valet skett, till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald styrelse. För
bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar
inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om
aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 KLUBBMÖTE
Mom 1 Inledning.

Ordinarie klubbmöte skall hållas årligen före augusti månads utgång .

Extra klubbmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär,
eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet
ändamål. Om extra klubbmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlem-
marna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat
likvärdigt sätt.

Mom 2 Dagordning.

Ordinarie klubbmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrel-
sens vice ordförande.

Klubbmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets
ordförande. Vid ordinarie klubbmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Justering av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
skall justera protokollet.
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5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut, redogörelse för arbetet  med avels
frågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som
senast  15/1 anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig.
Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna
förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under
punkt 17. kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte
till beslut.

Mom 3 Röstning.

Vid klubbmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket
han/hon fyller 16 år.
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Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske
med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna
sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening
som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet
av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening
som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat
fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika,
avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna
reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av
denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt m m

Vid klubbmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta
i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen
utsedd person.

SKKs verkställande direktör.

Ledamot i Svenska Älghundsklubbens styrelse.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avläm-
nas till styrelsen senast före 15 januari. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motio-
nen till klubbmötet.

Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning
som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte
till beslut. Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i
kallelsen.

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald styrelse.
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Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och 6-8 övriga ledamöter.

Ordinarie klubbmöte väljer årligen ordförande för ett år och övriga ledamöter för två år.

Till ledamot i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbets-
grupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att
teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordföranden.

Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall proto-
koll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna
är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta
ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgö-
rande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SÄK s stadgar och i SKKs stadgar bland
annat

– ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SÄK och SKK upprättade riktlinjer

– bereda ärenden som skall behandlas av klubbmötet

– verkställa av klubbmötet fattade beslut

– ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens

– till ordinarie klubbmöte avge verksamhetsberättelse och årsbokslut inklusive redo
görelse för arbetet med avelsfrågor
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– senast 4 veckor före ordinarie klubbmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse
samt årsbokslut till revisorerna

– upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod

– avge yttrande över av SÄK till klubben hänskjutna ärenden

– följa de anvisningar som lämnas av SÄK

– senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna SÄK uppgift om styrelsens sam-
mansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen

– utse delegat till SÄKs årsstämma i den ordning som SÄK stadgar föreskriver.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Klubbens årsbokslut samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen
granskas av de av klubbmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det
klubbmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie klubbmötet.

Klubbens årsbokslut skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till reviso-
rerna senast  4 veckor före ordinarie klubbmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen
tillhanda senast 2 veckor före ordinarie klubbmöte.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild
anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 VALBEREDNING
Av klubbmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid
ordinarie klubbmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år.

Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje klubbmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesam-
manträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
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§ 11 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid klubbmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall
återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av
tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen skall tillställas SÄK och vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskon-
flikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leve-
rantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverk-
samhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser
sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har
klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte
redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på
grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktio-
när inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta
eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag tilländring av dessa stadgar skall senast 15 januari inges till styrelsen som däröver
till klubbmötet avger yttrande.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av klubbmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötes-
deltagare vid ett ordinarie klubbmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet
vid två på varandra följande klubbmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens
stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SÄK.
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§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos SÄK begära få upphöra som rasklubb i SÄK fattas vid klubbmöte. För att
beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande klubb-
möten, varav minst ett ordinarie och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst ¾ av de
röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SÄK skall klubbens tillgångar och arkiv
överlämnas till  SÄK att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa
stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

§16  UTTRÄDE
Beslut att hos SÄK begära att få utträda ur
SÄK fattas vid klubbmöte.

För att beslut om utträde skall vara giltigt
skall detta fattas av på varandra följande
klubbmöten varav minst ett ordinarie och
på det senare klubbmötet ha biträtts av minst
¾ av de röstande.

Vid utträde ur SÄK behåller Hälleforshund-
klubben sina tillgångar och arkiv och är där-
med fristående från SÄK och SKK.

Bosse meddelar att han har fått ett nytt
lager kepsar.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för
2003, avin var med i förra numret av
medlemstidningen. Medlemsavgiften är som
vanligt 160 kr + 40 för familjemedlem,
skulle jag ha glömt att skriva det så är vårt
PG 830 48 78-5 som även skall användas
vid köp av kepsar, t-shirt, dekaler och tidi-
gare nummer av tidningen. Stöd klubben köp
dig en ny keps!

Bosse

Från kassören

Kepsar 100 kr st
T- tröja 60 kr st
Dekaler
allt med påtryckt loggo
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 må-
nader efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
Priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 03 nr 1
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris, Mikael Salo Storuman
2:a pris, Magnus Eriksson Järbo

Antal priser styrs av antal insända kryss

Priserna skickas ut i oktober

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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