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StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Då var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. Styrelsen vill påminna er om
årsmötet i Sandviken/Östersund den 24/5, boka in detta datum redan idag! I detta nummer av
tidningen fokuseras innehållet på HD-bekämpning. Tyvärr har vi inte fått in några längre
artiklar från våra medlemmar denna gång. Vi får hoppas att vi kan rätta till detta till nästa
nummer då höstens jaktberättelser förhoppningsvis dokumenterats och skickats in. Fatta
pennan och skriv, skicka resultatet till Jan-Erik eller mig!

/Märit

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

http://www.halleforshunden.org

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

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

epost: kentlindgren@bredband.net

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

epost: jorgen.marcusson@zednet.nu

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
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

Löshundsjakt har det någon framtid

Så är det då dags igen – julen står för
dörren och årets älgjakt närmar sig
slutet. Även om jakt på älg är tillåten
januari månad ut så brukar snödju-
pet vara det som bestämmer när hun-
darna inte längre kan släppas.

Väderförhållanden under hösten har i år åter-
gått till det normala beträffande både tempe-
ratur och nederbörd. För norrlänngarnas del
så innebar det ett för stort snödjup redan i
senare delen av november månad och fort-
satt jakt med löshundar var inte längre möj-
ligt. Det är något att särskilt tänka på då
jaktprovsstarter planeras. Vänta inte för
länge! Blir snötäcket alltför besvärande så
försämras både hundarnas och domarnas
möjligheter att genomföra proven på ett bra
sätt.

Är det inte snö som lägger hinder i vägen för
jakt med löshund så kan det vara stora rov-
djur, och då i synnerhet varg, som i vissa
områden mer eller mindre omöjliggör jakt med

drivande och ställande hundar. Då och då
blir jag kontaktad av jägare, främst då från
Dalarna och Värmland, som kan berätta om
vilka svårigheter det innebär att bedriva jakt
inom något av de etablerade vargreviren. Ofta
talar man om den olust som känns inför att
släppa hunden och den oro som därefter föl-
jer av att den under jakten inte är inom syn-
håll. En olust och oro som bättre kan förstås
av oss andra i takt med att antalet vargdödade
hundar ökar. I årets decembernummer av
Svensk Jakt redovisas händelser inträffade
under en 14-dagars period i månadsskiftet
augusti-september. En torr och saklig redo-
görelse som tydligt visar på problemet med
lösspringande hundar i områden med varg.
Det är bara att konstatera att jakt med lös-
hundar i sådana områden inte längre är möj-
ligt – inte med omsorg om hundarna.

Återstår då att ändra jaktform och övergå till
jakt med bandhund. Ingenting som vi
svenska jägare är vana vid men som är mycket
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vanligt i Norge. En utveckling som jag själv
tycker är trist med tanke på att det är hundar
avsedda för löshundjakt som vi arbetar med.

Framför oss ligger nu den tid då intryck och
erfarenheter från årets jakt skall sammanfat-
tas. Det är mycket viktigt att vi inom klubben
försöker få en klar bild av rasens jaktliga ut-
veckling. Som vanligt så är det vi hundägare
som skall bidra med den nödvändiga infor-
mationen. Det kan vara i form av ifyllda
unghundgranskningar och/eller genomförda
jaktprov, men det kan och bör också vara
uppfödarnas kontroller av jaktförmågan hos
eget försålda valpar. Förutom jaktförmågan
så följer en seriös uppfödare dessutom såväl
den fysiska som mentala utvecklingen hos
valparna.

Jag har tidigare skrivit att uppfödarna har ett
stort ansvar för rasens kvalitativa utveckling.
Deras val av vilka hundar som brukas i aveln
är av allra största vikt. Det är därför förvå-
nande att det finns uppfödare som så lite
bemödar sig om att bedöma värdet och kon-
sekvenserna för rasen av sin uppfödning. En
bedömning som jag menar är av särskild be-
tydelse för en så liten ras som vår.

Nåväl, oaktat att det nu är julgranar, juleljus,
julmat och annat som gäller, så vill jag som
vanligt påminna alla om att fullt ut utnyttja
den jakttid som finns kvar. Trots snö, mörker
och kyla. Hundarna far väl av det. Dessutom
brukar jag alltid påminna om att hundarna inte
skall glömmas bort under vinterhalvåret.
Nästa jaktsäsong grundläggs under vintern/
våren för både hundar och hundförare.

Slutligen så önskar jag er alla en FORTSATT
GOD JAKT OCH EN GOD JUL OCH ETT
GOTT NYTT ÅR.

Leif

Foppa simmar efter fälld älg

Bild på framsidan
Bild på Astor och hans andra älg där han inte
vill bli blöt om tassarna.

Astor reg.nr AS45034/2006

Hälsningar en mycket nöjd ägare
Sven Eriksson, Malmberget

Bild 2, Elit på promendad
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HD-bekämpning
Här följer en artikel rörande HD-bekämp-
ning publicerad i Hundsport 7/2005

Historik: Professor S. Paatsama var en av de
mest insatta i komplexet höftleder på hund.
Under ett halvt sekel var han den officiella
HD-avläsaren och senare även utbildare på
Finska Kennelklubben. Han var grundmedlem
på FCI: s Veterinärmedicinska styrelse och
professor emeritius. Han var även föresprå-
kare och grundare till Veterinärhögskolan i
Finland. Hans doktorsavhandling på 1950-
talet var Finlands första avhandling som be-
rörde hundar. Dessutom en oerhört produk-
tiv bok- och artikelförfattare inom ämnet hund
, såsom artikelförfattare i ”Stora finska Hund-
boken”. Utomlands var han mycket aktad och
känd för sina kunskaper i hundens sjukdo-
mar. Skelettförändringar och HD var hans
”hjärtefrågor” men han var också bland de
första förespråkarna för finska PEVISA =
Bekämpningsprogrammet för ärftliga sjukdo-
mar.

I sin sista artikel ”ångrar han bittert sin entu-
siasm - PEVISA blev en tvångströja för upp-
födarna i stället för ett upplysnings- och
kunskapsunderlag.

Prof. Paatsama skriver:

”Det är nödvändigt att gå till botten med HD
och OD (Osteokondhros) bekämpningens
bakgrund och överväga nutidens tillväga-
gångssätt. Liksom i den övriga världen bör-
jade vi även i Finland i slutet av 1960-talet att
röntga haltande hundar. Vi blev då förskräckta
av förändringar i höftlederna hos ett flertal
av hundarna. När undersökningar, dock i små
och begränsade populationer, som bland an-
nat gjordes av Svenska Arméskolan påvisade
att sjukdomen var starkt ärftlig, började vi i

Skandinavien med ett omfattande
bekämpningsprogram. HD-röntgen blev obli-
gatorisk först för importer och för erhållande
av godkänd championattitel. Dessutom fick
FKK (Finska Kennelklubben) befogenhet ett
”syna” de kennlars verksamhet som produ-
cerade ”sjuka hundar”

När jag 1964 lade fram en omfattande under-
sökning angående förändringar i leder
(oskopisk undersökning) relaterat till HD,
föreföll detta understödja uppfattningen att
skada i lederna beroende på dysplasin på-
verkar hunden så svårt att HD måste bekäm-
pas. I stora kennelländer visade sig detta re-
dan då omöjligt att genomföra. Enligt mot-
ståndarna fanns det ännu inte tillräcklig
grund för att kunna hävda dysplasins höga
ärftlighet procentuellt. Av det undersöknings-
material, som ansågs värdefullt, kunde jag
inte heller jag dra fram tillräckligt långtgående
slutsatser på grund av bristande forsknings-
underlag som behandlade själva skelett-
utvecklingen.

Enligt den senaste forskningen påverkar en
rubbning i skelettillväxten i tillväxtzonerna till
utveckling av dysplasi och försvåras av
slapphet i höften som i sin tur kan orsaka
benpålagringar.

OD-förändringar syns bättre i frambenen och
är vanligast hos stora snabbväxande raser.
Enligt somliga forskare har vi förlorat både
förmågan att se hur ett friskt ben skall se ut
och även att bedöma hundens normala rörel-
ser.

Insikten om dessa ting hade långt tidigare
kunnat avslöja att något måste vara fel och
galet i uppfödningen av hundar. Snabbt för-
ändrad kost och förändringar i hundens när-
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miljö, hundhållning avseende djurets tillgång
till rörelse mm borde långt tidigare ha under-
sökts och beaktats inom forskningen.

Denna strävan och beundran av valpar med
stor massa som belastar skelett och leder hos
valparna i hög grad hade uppmärksammats i
ett tidigare skede. Dysplasin är en utveck-
lingsstörning och förändringarna är värst i
höfter, armbågaroch hasleder eftersom dessa
leder sammanfogas av flera skadade tillväxtzo-
ner.

På 1960-talet fäste man sig inte speciellt vid
att bota dysplasier. 1964 gick vi tillsammans
med ortopeder ut med en på människor
utprovad operationsmetod. Denna metod
används till många svårt haltande
ledarhundar som hade införskaffats ur efter-
krigstidens population med bristsjukdomar.
Efter knäledsoperationer (s.k Paatsama ope-
ration 1952) kunde man nu bevisa att HD-
operationer också var möjliga.

1982 gavs det i USA ut en omfattande under-
sökning om i Norden brukade bekämpnings-
åtgärder. Enligt den, även om den finska
bekämpningsåtgärden enligt ovan ansågs
vara bäst, kunde dess förmåga att begränsa
dysplasins spridning inte bevisas.

Senare har jag ångrat dessa alltför radikala
åtgärder bekämpningsprogram som redan då
överskred gränserna av omfattande forsk-
ning och krav. Följande år publicerade jag i
samband med nobelpristagaren Konrad
Lorenz 80 års jubileumssymposium, ett länge
utrett och banbrytande forskningsresultat
rörande ledarhundens utfordring.

Genom kostförändring, att övergå till mera
kötthaltig och för hunden bättre anpassad
naturlig kost samt att se till att alltför sjuka
eller att hundar med okänd bakgrund, utan

att de skulle ha specifika fördelar, inte skulle
få användas i aveln, sjönk HD procenten från
34% till 10-15 %. Jag tog även upp de urvals-
kriterier som var resultatet av Hundskolans
utmärkt forskningsarbete. Ledarhundarna var
redan då labradorer, huvudsakligen importe-
rade från England. Det fanns både agnar och
vete bland dem, eftersom det fortfarande var
brist på hundar som passande för ledarut-
bildning. Även de första narkotikahundarna
som Hundskolan utbildade var labradorer
importerade från England. Den finska meto-
den att välja och utbilda hundar används av
flera Hundskolor runt om i världen.

Smala genpooler ökar risken för dysplasi.

I början förstod man inte att ”sjuka” gener
som gör individen disponibel för dysplasi
även kräver miljöfaktorer för att leda till sjuk-
dom. I och med genteknikens utveckling fick
vi klart för oss att minskning av genpoolen
ökade risken för sjukdomar. I hela världen är
man nu oroad över små djurpopulationers
minskade genpooler vilket därmed är en fara
för rasen. Hur är det med sällsynta raser? Är
vi i vår iver att utrota någon speciell sjukdom
eller åkomma beredda att minska genpoolen
vilket kan leda till en verklig katastrofsitua-
tion?

Under senare årtionden ”upptäckta” och
inom humanmedicin mycket utforskade fak-
torer av skelettets uppbyggnad har en ännu
mera omstörtande uppfattning avseende
dysplasins utveckling kommit fram. Med min
dåtida forskning avseende dysplasta leders
broskförändringar kom jag att närma mig da-
gens vetenskap och forskningsresultat av-
seende en kosthållning med mer kött och fett
och dess positiva inverkan på procenten
dysplasihundar. Tyvärr hade jag i min under-
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sökning inte ett tillräckligt antal hundar i mitt
forskningsmaterial som erfordras för en full-
ständig dokumentation.

Speciellt tillväxtstörningar i skelettet har en-
ligt den senaste forskningen samband med
dysplasiförändringar. OD är en tillväxt-
störning huvudsakligen orsakad av
utfordringen. Bristande faktorer för benets -
skelettets normala utveckling orsakas av bris-
ten på vissa specifika aminosyror. Sjukdom
eller brott i benet förbättras avsevärt när det
har använts för ett ben känt ämne s.k benets
mofogen protein. Jag har haft möjlighet, tro-
ligen den första i världen, att i operationer
kunna använda benets morfogena protein till-
verkad på Högskolan i Tammerfors. Kan man
ge benets morfogena protein (aminosyror)
genom munnen, är en intressant fråga för
dagens forskning.

I de valpkullar till vilka man under uppväxten
gav mer rått kött, benmjöl och fett uppnåd-
des en bättre utveckling av skelettet. Även
under den snabba tillväxten 10-15 veckors
ålder, jämfört med den numera allmänna
torrfoderutfodringen i vilken kött och ben-
mjöl är upphettat. Torrfoder kan dock rekom-
menderas till valpar som en del av kosten och
till vuxna helt och hållet.

Men med den förbättrade ”färskmats-
utfodringen” förblev ledernas utveckling fri
från rubbningar och dysplasi. Valparnas mus-
kulatur utvecklade sig också bättre än med
kost innehållande mycket kolhydrater som
torrfodren och en ensidig hemmakost med
mycket gröt oftast är. Vid leverans var valpa-
rna muskulösa, fasta, rörelsetåliga men ej
uppgödda broilers. Kostvanorna även i
hundutfodringen är enligt mitt tycke helt
förvrängda, precis som hos oss människor.
Allt detta har samtidigt ökat risken för sjuk-
domar.

Risken för minskad genpool hos hundar måste
bekämpas. Detta är viktigare än motarbetning
av någon individ eller bekämpning av någon
sjukdom eller åkomma. För att motarbeta gen-
poolens minskning har det av världens främ-
sta experter tagits fram ett program som god-
känts av FCI:s vetenskapliga veterinärråd:
”Bekämpning av genetiska sjukdomar måste
grunda sig på epidemiologiska ( läran om de
epidemiska sjukdomarna) forskningsrön va-
rav det framgår och klargör betydelsen av en
sjukdom för varje ras och land. Vetenskap-
liga resultat borde hela vägen komma till kän-
nedom till FCI. Problemet är dock att
forskare,villiga att utföra epidemiologiska
forskningar är få.

När jag samlade ihop underlag från olika ras-
klubbar inför 1997 års vetenskapliga styrel-
semöte i FCI rörande forskning om dysplasi
fick jag 16 svar, vilket jag tackar för. Jag hade
fått uppdraget att framlägga orsakerna och
grunderna till varför vi har världens sträng-
aste bekämpningsprogram – PEVISA och att
redovisa erhållna resultat. Tyvärr fick jag inget
kritiskt försvarbart resultat och statistiken
berättar inte heller om framgångar.

När HD resultaten 1989 kördes på data, var
alla rasers HD procent 29, 09 och nu 1997 är
den 29,59

Vi trampar på en och samma fläck, som på en
motionscykel. Jag önskar att man i sin iver
att bekämpa något eller några enstaka fel och
sjukdomar inte minskar genpoolen – genom
att utesluta för rasen i övrigt värdefulla indi-
vider från avel.

Vi har själva skräddarsytt våra tvångströjor
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Jag tycker att finska uppfödare befinner sig i
den ensidiga och av dem själva skräddar-
sydda tvångströjan som överskrider världens
främsta vetenskapsmäns och forskares, re-
kommendationer.

PEVISA som jag var med om att planera och
utforma var inte avsedd till en tvångströja.
Målsättningen var att rekommendera och
hjälpa finska uppfödare i rätt riktning.

De bästa resultaten i bekämpning av världs-
omfattande sjukdomar får man genom upp-
lysning och genom frivillighetens väg Först
och främst borde det upplysas mer om upp-
födningen och skötseln av en hund över
huvud taget Hårdare och avgörande krav in-
fördes 1986. Då var det ingen som fäste sig
vid mina synpunkter.

Nya rön fick vi i Birmingham 1997 där det
hölls en världskongress för smådjurs-
praktiker. Det konstaterades bland annat att
enstaka individers HD-röntgen såsom det
sker i dagsläget inte har något större värde i
hundaveln. Situationen kan förbättras något
om man koncentrerar t.ex. på att röntga nå-
gon speciell hanhunds bakomliggande indi-
vider och dennes avkommor. Röntgen visar
ju en individs fenotyp ( en organisms samt-
liga observerbara egenskaper) och inte dess
genotyp (anlagstyp) En frisk individ kan
lämna sjuka avkommor och en sjuk individs
avkommor kan vara friska.

HD:s ärftlighet torde i stora populationer vara
20% eller med andra ord miljöfaktorernas på-
verkan 80%.

Det har konstaterats att även om man alltid
skulle använda enbart friska, HD-fria föräld-
rar, kommer man förr eller senare att hamna i
minskning av genpoolen samt i och med för-
ändringar av miljön även i
dysplasisituationen.

Svårigheten är, att det till uppfödarna inte
förmedlas kunskap och information från
veterinärer som deltar i kongresser och sym-
posium fulla av nya rön.

När en vetenskaplig sanning förändras på sju
år anser jag att det är nödvändigt att granska
och ifrågasätta även våra egna sanningar och
uppfattningar. Ett bra exempel är
armbågsdysplasi, egentligen armbågledens
ledbrott (bedömningsskala i-iii) som är orsa-
kad av flera faktorer.

I senaste tyska boken redogör kanske de
främsta experterna i världen på detta område,
olika sjukdomar som leder till
armbågsdysplasi. Det nämns inte att sjukdo-
marna skulle vara ärftliga. Således förefaller
det att förbud att använda sjuka individer i
aveln grundar sig på FÖRVÄRVADE
SJUKDOMARS ärftliga erkännande. Om det
är så håller vi på att gå tillbaka till det för-
flutna, tiden före Darwin. Nu måste vi ge mer
uppmärksamhet på att eliminera orsakerna till
sjukdomar och undervisa uppfödarna. Om de
senaste årens forskningsresultat har jag skri-
vit ofta. Utan resultat. Jag frågar mig, kom-
mer det till finska hundavelns fromma avsedda
Bekämpningsprogrammet, PEVISA, i stället
att bli ett hinder i framåtskridandet ?

Översättning Anja Ejerstad

 

Mamman till sonen:

- Jag har hört att du börjat svära....

- Jaså, vem har sagt det om jag får

fråga?

- En liten fågel viskade det i mitt

öra!

- Och dom jävlarna som jag har ma-

tat hela vintern!
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Det blir inte alltid som man tänkt
 Efter en september jakt som inte läm-
nat mycket övrigt att önska så var det
dags för höstens första jaktprov.

Älgtillgången hade varit bra och hunden hade
fungerat problemfritt, lite oroliga älgar i och
för sig men det är ju ett vanligt förekommande
problem i början av hösten. Nu var det uppe-
håll och markerna hade fått vila några dagar
så förutsättningarna var i mina ögon utmärkta.
Man vet ju aldrig hur det går men älgar hade
vi ju så att chansen fanns för Nalle att visa
vad han kan.

Morgonen då vi startade var gråmulen och
regnet hängde i luften men vinden var stabil
och inte för hård, temperaturen var några på
plussidan så några problem att ta sig fram
tyst var det inte, IDEALISKT i mina ögon.

Släpp, och vandringen startade, vi hade en
bit dit jag trodde mig veta att älgarna skulle
finnas, Nalle tyckte till en början att det var
jättekonstigt att en främmande karl följde med

(husse går alltid ensam) men efter hand så
blev söket som vanligt. Det var nu det bör-
jade gå snett jag väntade ivrigt på upptaget
som skulle komma, men det kom aldrig, äl-
garna fanns inte där dom skulle , men vi hade
ju lång tid kvar, sedan gick vi provtiden ut
plus extratiden alltså tot 5 timmar utan att hitta
älg trots att Nalle sökte bra med god fart och
relativt stora sökturer hela tiden på marker
där det normalt går att hitta älgar, dom fanns
bara inte, det som jag trodde skulle bli den
lätta delen.

Så kan det gå.

Fredagen efter gick vi ett nytt prov och då
hittade vi älgar igen, det resulterade i ett
förstapris där domaren kommer att föreslå
82,5poäng, och när oktober jakten drog igång
igen om så hade vi mer älgar än någonsin.

Med vänlig hälsning

Nalle och Thomas i Boden
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Elit
Här kommer en liten berättelse om våran
ELIT samt en bild från jakten.

Vi har varit till Trondheim i Norge och ställt ut
honom.Han blev BIR och fick ett CERT. Blev BIS
1 på hela utställningen. I och med det blev han
Norsk Utställningschampion Han har fått sina
CERT och Jaktettor klart så nu är hans titel: SJCH
SUCH NUCH Raskängets Elit

Jakten har gått bra,vi har fått fälla ett tiotal älgar
efter honom,både på vår egen mark samt vid gäst-
jakt.

Representanter från Jaktjournalen var hos oss
och följde Elit under en jaktdag.Vi fick då fälla
två älgar efter honom. Ovanstående har hänt
sedan vi berättade om honom förra gången.Vi
har ännu inte fått några bilder från jakten med
jaktjournalen.Vi får återkomma vid ett senare till-
fälle med att berätta mera från den dagen.

Nu i höst har vi börjat en studiecirkel på eftersök
på björn, kursen avslutas i maj med skjutprov
och teoriprov. Hundarna testas därefter på
Junsele djurpark.

- Har din hund något stamträd?

- Nej den går till vilket träd som helst.

Många jakt & vinter-
hälsningar från

Kerstin & Jan i
Lycksele
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Tankar från Er valpförmedlare.
Hej på er medlemmar!

Det har nu gått några år sedan jag
efterträdde Bo Tobiasson som klubbens
valpförmedlare. Jag nyttjade själv Bo
när jag skulle köpa min andra häll-
eforsare samt leverera min första häll-
eforsvalpkull. Att jag blev tillfrågad
om att ta över sysslan var förmodli-
gen ett tack för att jag var så jobbig
för Bosse under den här tiden….

Samtalen blev flera och mönstret gick igen
för min del, nu satt jag där igen med ännu mer
att göra igen…Hur många gånger har man
inte önskat att man inte ifrågasätter allting!
Jag borde ha lärt mig det redan i grundskolan
när föräldrarna gick på vad som då kallades
kvartssamtal, numera utvecklingssamtal och
kom hem tidigast efter en timme och blängde
på mig…Tiga är guld, åtminstone i ett klass-
rum. Jag har dock aldrig lärt mig. Numera bru-
kar jag säga att tala är silver och tiga är tryggt
åt sådana som aldrig sticker ut och vill vara
alla till lags. Det blev då ingen ingenjörsexa-
men, ingen annan heller för den delen, så då
blev man kyrkvaktare. Ha detta i åminnelse
när Ni läser detta, det är mycket, och då me-
nar jag mycket sällan, jag sätter mig ned och
skriver något. Jag tycker att i en styrelse i en
ideell verksamhet så är det rimligt att man
inom denna fördelar arbetsuppgifterna, det
råder annars stor risk att man bränner ut
eldsjälarna. Bosse är ju som många av er vet
kassör sedan klubben bildades. Förhopp-
ningen med avlastningen av valp-
förmedlingen var att han skulle finnas till klub-
bens förfogande i några år till. Jag tyckte det
var roligt att bli tillfrågad och bidra med nå-
got som av många anses vara värdefullt. Följ-
derna av det kunde jag ana, dock givetvis
inte fullt ut.

När jag tog uppdraget funderade jag på vil-
ket sätt jag bör tänka när valparna placeras
och kom fram till följande ståndpunkter, utan
inbördes rangordning:

1. Placera valpen där den får möjlighet
att utvecklas till en ståndhund på löshunds-
jakt efter älg. Till spårhundar och eftersöks-
specialister finns det andra raser att tillgå.
Grisjägare kan också söka sig en annan ras.
2. Placera inte en valp till någon dit du
inte skulle skicka någon du själv varit uppfö-
dare till. Tala hellre om att du har slut på bra
alternativ.
3. Personer som under många år haft
hälleforsare och bidragit positivt till vad ra-
sen är idag prioriteras före nytillkomna in-
tressenter.
4. Jag skall alltid klargöra för uppföda-
ren att det är dennes ansvar att placera ut
valparna, jag är endast ett verktyg för denne
att underlätta om behovet finns.
5. Uppfödaren får av mig förslag på pre-
sumtiva köpare, uppfödaren skall sedan kon-
takta köparen och se om vår uppfattning om
denne sammanfaller. Uppfödaren skall aldrig
skicka en valp till någon om den tvivlar på
köparen. Jag kan ha fått fel upplysningar el-
ler uppfattning om köparen, ingen är felfri.
Mytomaner och psykopater existerar, de kan
lura skjortan av i stort sett vem som helst. De
är experter på att ljuga.
6. Hundhållningen är av vikt. Hur än
goda förutsättningar och resultat en köpare
kan påvisa för mig placerar jag inte en hund
hos någon som jag uppfattar inte sköter sin
hund under årets samtliga dagar. Det finns
fullt ut tillräckligt många hundägare som be-
sitter båda egenskaperna.
Som ni säkert redan förstår är allt detta svårt
att leva upp till. Jag kan omöjligt veta om jag
blir lurad ibland. Det är därför alltid värdefullt
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om jag lyckas skaffa referenser på de perso-
ner jag ska rekommendera. När någon ringer
försöker jag anteckna så pass mycket om
denne att jag åtminstone skall komma ihåg
vem det är när de ringer igen efter ett halvår.
Det vore inte speciellt listigt av mig att här
dra exempel på olika typer av hundägare och
redovisa vilka som inte får någon valp av mig.
Det skulle bara innebära att jag får samtal från
ett större antal förställda människor. Intuition
är något jag tyvärr måste begagna mig av när
jag hänvisar valpar, och det är väl de flesta
medvetna om vilken exakt vetenskap den är.
När sedan naturen såg till att jag föddes som
man och därför, enligt vissa kvinnor, anser
att den egenskapen är något helt förbehållet
kvinnor, förstår ni att det inte är så lätt alla
gånger.

Jag vill klargöra en sak tydligt. Det händer
ibland att negativa tongångar hörs om häll-
eforshundklubbens valpförmedling. Självfal-
let är det sådana som blivit utan valp ett längre
tag som är missnöjda. De lägger all vikt vid
tiden de stått på kölistan. Den tiden är inte
någon av de tyngsta värderingarna jag gör
vid placeringarna. Självfallet vägs den in,
skam vore annars, men det är ju inte så att
alla som ringer obligatoriskt får köpa en valp.
Ni som funderar på det ska veta att det är
utsiktslöst att ringa mig och kräva att få köpa
en valp.

Däremot är Ni välkomna att framföra kritik på
hur jag sköter uppgiften, det är till hjälp för
mig att bli bättre på att lösa min uppgift. Min
lojalitet ligger dock helt och hållet hos hun-
darna. Det är dem jag hjälper. Att vara alla till
lags är heller inte något som ingår i ett sånt
här uppdrag.

Nu till några funderingar kring uppfödarna.
Hälleforshundklubben har beslutat att ha krav
på dokumenterad, eller på annat sätt fullstän-
digt styrkt jaktlig förmåga på de hundar som

skall in i aveln. Ändå tycks det som att vissa
inte alls förstått det, eller rättare sagt inte vill
förstå. Under 7 år har man haft möjlighet att
gå jaktprov. Jaktprovssäsongen börjar i au-
gusti och slutar i de nordliga länen i slutet av
november eller mitten av december och i de
sydliga delarna av landet kan man gå jakt-
prov en bit in på det nya året. Sammantaget
kan man säga så länge snöförhållandena så
medger, cirka 4 månader i Jämtland där jag
bor som är det län som har flest skidturister i
landet. Trots detta ringer det personer som
vill para sina omeriterade tikar. De har inte
haft tid att gå prov, dåligt före eller brist på
älg och domare och än det ena än det andra.
Två synnerligen relevanta frågor att ställa till
dessa är: -Vill du para din tik med en hane
som är lika dålig som din tik? Det vill ingen!
Helst ska de ha tillgång till det bästa som
finns till buds, ovetandes om att även de ab-
solut bästa hundarna vi har i rasen oftast
används till avel 2-3 gånger, max 4. Då gäller
det för ägarna till dessa hanar att ransonera
bland tikarna. Fråga två blir: -Tror du inte vi
förstår att din tik inte är tillräckligt duktig och
att du vet om det och inte startar av den an-
ledningen? Inga av dessa parningar på svagt
tikmaterial som görs är rekommenderade av
avelsrådet. De har möjligen varit i kontakt med
avelsrådet, det är långt ifrån samma sak.

En rutinerad löshundsdomare sa till mig en
gång att det är väldigt enkelt att gå en nolla
på ett jaktprov med en bra älghund. Då bru-
kar det i allmänhet bli första pris eller nollor.
Tvåor och treor blir det mer sällan med så-
dana. En mycket framgångsrik gråhunds-
uppfödare sa att det varit så för honom att
några av hans bästa hundar har det varit svårt
att få till champions och andra sämre hundar
har det gått av sig själv. Detta är jag fullt med-
veten om, med det är inte titlar klubben krä-
ver. Men ett prisprov säger så mycket mer än
ingenting. Problemet är rädslan hos många
att starta sin hund med risken för ett miss-
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lyckande, egot får sig en alltför hård törn. Jag
vill uppmana Er som har tillräckligt bra hun-
dar att bjuda till och starta på prov. Tro nu
inte att jag är någon fanatiker på det här med
jaktprov. Jag skulle själv aldrig starta en hund
som inte är tillräckligt bra för att kunna ta ett
första pris utan att behöva tur. Man går jakt-
prov endast om man har en tillräckligt bra
hund, så är det. Men i vår ras har inte tradi-
tionen funnits att gå jaktprov, så vi har san-
nolikt ett procentuellt högre mörkertal på pris-
kapabla hundar än i övriga raser. Jag vill också
att ni ska fundera över följande: När Ni ska
köpa nästa hundvalp, Vill Ni köpa en ur en
kull där både tiken och hanen är meriterade
och kanske även deras föräldrar, eller spelar
det ingen som helst roll?

Uppfödare till hundar, vad än målsättningen
med aveln må vara, bör inte se sina hundar
som individer utan som en del i ett långsik-
tigt byggande. Har man en bra hund är det
enligt mitt sätt att se det ägarens uppgift att
ställa sig frågan: -Hur skall min hund bäst tas
tillvara för att om möjligt generera lika goda
eller för ändamålet ännu bättre hundar i fram-
tiden?

Vi håller på att bygga en ras, vi är inte framme
vid målet! Vi måste lära av våra och andras
misslyckanden och framgångar, inte sitta
hemma och tro att själv är alltid bäste dräng.
Handen på hjärtat, åker du alltid vid sidan av
skoterspåret när du är ute på toppjakten?
Troligtvis gör du det endast om spåret leder
dit du vet att det aldrig brukar sitta någon
fågel. Vi bör använda oss av den erfarenhet
som finns beträffande arvbarhet, släktskap
och genetik och gemensamt sträva framåt.
Det har alltid varit effektivt att bedriva ett
starkt lagspel.

Min tid på kvällarna är strängt begränsad.
Jag har inte tid att svara i telefon på det sätt
jag borde ha med mitt uppdrag som valp-
förmedlare. Det har dessutom försämrats för
varje år jag haft uppdraget, min familj behö-
ver mig mer och de är viktigare för mig. Det
finns dock två sätt att råda bot på svårighe-
ten att få tag i mig. Min e-post adress står i
tidningen. Skicka gärna ett mail och berätta
vem du är, hur du jagar, vad du har eller har
haft för hundar så ringer jag upp eller svarar
ditt brev när jag får tid. Jag förmedlar dock
inga valpar endast via e-post. Det andra sät-
tet är att ringa mig dagtid mellan 9-16 måndag
till torsdag, på telefonnummer 0642-101 87.
Ringer Ni på andra tider är jag inte beredd att
ta samtalet. Ni får 28 timmar i veckan att för-
söka på, inte mer. Min telefon har varit trasig
och jag upptäckte det först ikväll, så fullt så
illa som det varit på slutet med svarandet
kommer det inte att bli i fortsättningen.

God Jul och Gott Nytt År på Er!

Lit på luciakvällen

Jörgen Marcusson

Årsmöte 24/5 2008
Årsmötet för 2008 kommer hållas den
24 maj i Östersund/Sandviken.

I samband med årsmötet finns det även möj-
lighet att ställa ut hundarna i  älghund-
klubbens utställning. Mer information om
årsmötet och utställningen kommer i nästa
tidning och på webben.

För snabb information om utställningen titta
på Jämtland/Härjedalens webplats:

h t t p : / / w w w. a l g h u n d k l u b b e n . c o m /
jamtlandharjedalen/utstallning.html
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Kassören
Hej på er alla medlemmar

Som ni ser så är avin för medlemsskap med i
denna tidning  i stället för första numret 2008.
Som ni även ser så bli årsmötet den 24 maj
2008 och den som då inte har betalt sin med-
lemsavgift till det datumet är icke längre med-
lem i Hälleforshundklubben och får då ingen
fler tidning såvida ni inte betalar senare.

Det finns fortfarande kepsar i lager så det är
bara att beställa och de kostar 100 kr st, Post
gironumer är 8304878-5 och skriv på talongen
vad ni vill ha

God Jul och ett Gott nytt jaktår

Bosse

Tiken Kiita AS40593/2002 sitter vid älg fälld under årets älgjakt

Påminnelse
Den 14-15 mars 2009 kommer
Svenska Älghundklubben att hålla en
exteriördomarkonferans i Sundsvall.

Det raskompendium som varit gällande för
hälleforshundarna sedan år 2002 kommer då
att omarbetas.  För att SÄK på ett bra sätt
skall kunna genomföra bearbetningen och
upprätta det nya raskompendiet behöver de
vår hjälp med framtagna fotografier på hun-
dar av utmärkt, mycket god, god, godtagbara
och ej godtagbara typer.

Även bilder på detaljer som domarna bör
notera. Det kan vara detaljer som är utmärkta
eller sådant som är direkt felaktigt. Det är vik-
tigt att vi som äger och brukar hälleforshundar
bidrar med ett korrekt och varierat bildmate-
rial till SÄK. Bilder kan sändas eller mailas till
Jan-Erik Bjermkvist. Bilderna skall vara hos
Jan-Erik före augusti -08.

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

Lösning

Korsord 07 nr 2
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris Gerd Söderström, Svärdsjö
2:a pris Pontus Stenvall, Stensele
3:e pris Magnus Eriksson, Järbo

Priserna skickas ut under våren

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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