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Tidningsredaktionen
Så var det dags för  elfte numret av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras innehållet
på jaktprov. Vi kan presentera ett antal jaktprovsresultat för några av våra hälleforshundar.
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Så har då ett helt år förflutit sedan
hälleforshunden blev rasgodkänd och
den första jaktsäsongen med möjlig-
heten att i SÄK:s regi genomföra ett
officiellt jaktprov på älg är passerad.
Många var det som kände sig kallade
och dryga 50-talet provstarter blev
höstens facit. Med tanke på rasens
totala numerär och antalet under året
födda och registrerade valpar (56 st)
är mängden prov klart godkänt.

I detta nummer av vårt medlemsblad kan ni
mera ingående läsa om den gångna säsong-
ens jaktprov och det mesta av utrymmet äg-
nas jaktårets provresultat. Att redovisningen
av jaktproven får så stor plats visar vilken
betydelse vi lägger på den jaktliga doku-
mentationen av våra hundar. Information
som måste komma avelsrådet till del. Deras
kännedom om hundarnas jaktliga förmåga

samt fysiska och mentala hälsa är av avgö-
rande betydelse för rasens framtid. Det ut-
gör tillsammans med hundarnas genetiska
bakgrund den viktigaste informationen som
avelsrådet använder sig av vid valet av lämp-
liga avelshundar. Vid bedömningen av hun-
darnas fysiska hälsa beaktas främst egenska-
per som har funktionell betydelse och som
dessutom kan nedärvas.

Utöver jaktprovsrätten innebär rasgod-
kännandet att våra hundar också kan visas
upp för exteriörbedömningar vid utställ-
ningar som är arrangerade av SÄK eller SKK.
En möjlighet som vi tidigare inte haft men
som vi nu givetvis skall ta tillvara. Hundar-
nas förtjänster såväl som brister blir då vär-
derade efter vad rasstandarden föreskriver.
Bedömningarna kommer att utgöra en del
av kunskapsunderlaget i avelsarbetet med
hälleforshundarna.

För att orka långa jaktprov så måste man ha bra anatomi samt vara vältränad
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Nu är det egenskaper som har praktiska funk-
tioner under jakt som för avelsrådet väger
tyngst. Avvikelser från standarden som kan
betraktas som ”kosmetiska” och som inte
påverkar hundarnas funktion noteras men
väger för närvarande lätt. Exempel på sådana
”kosmetiska” fel kan vara avvikande färg-
nyans, vippande öronspets etc. Vid en kom-
mande tidpunkt, då den genetiska variatio-
nen är säkerställd, då den jaktliga förmågan
är hög och jämn och en utmärkt fysisk och
mental hälsa är kännetecknande för hällefors-
hundarna, då kan avelsarbetet fokuseras på
att rätta till avvikande ”kosmetiska” detal-
jer.

Förhoppningsvis så ligger det nu en skön
sommar framför oss med långa, ljusa som-
markvällar - som gjorda för lugna motions-
rundor där konditionen för den kommande
jaktsäsongen grundas. En vältränad och
konditionsstark hund är ju oftast en förut-
sättning för att jakten skall bli lyckad. Om
den dessutom är anmäld till någon av som-
marens älghundutställningar så är det ju yt-
terligare skäl till att hålla både hund och
husse i god form.

Ett sådant tillfälle kan ju vara utställningen
i Lycksele lördagen den 11/8. Hällefors-
hundklubbens årsstämma är ju förlagd till
Lycksele den dagen och min förhoppning
är att många medlemmar reserverar helgen
för ett besök i Lycksele. Det kan ju vara ett
lämpligt att under förmiddagstimmarna visa
upp sin hund för bedömning för att därefter
närvara vid stämman under eftermiddagen.
Många medlemmar anländer säkert till
Lycksele redan under fredageftermiddagen
och tillfällen till umgänge med andra häll-
eforshundägare kommer därför att finnas
under kvällen. Dessutom finns ju ett stort
antal ägare till de andra älghundraserna på
plats.

Att så många medlemmar som möjligt sluter
upp till stämman är värdefullt. Som enskild
medlem har du under mötet ett utmärkt till-
fälle att påverka klubbens arbete och inrikt-
ning. Beslut som fattas av årsstämman är ju
styrande för klubbens verksamhet.

VÄL MÖTT I LYCKSELE LÖRDAGEN
D.11/8

Leif

Lite avkoppling bland blåsippporna mellan träningspassen
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Jaktprov med Nalle

I nedanstående artikel berättar Wåge
Lundgrehn händelser från ett av de
jaktprov han och Nalle har deltagit i.
Förhoppnings blir fler Hällefors-
hundägare intresserade av att ställa
upp i jaktprov med sina hundar, allt
för att gynna hundrasens framtida
utveckling.

Hösten har ju varit lyckad med Nalle, både
under jaktproven och den ”vanliga” jakten.
Vad som slår mig när jag läser Anders
Bergstens artikel om hans Nalle från 80-ta-
let är att likheterna verkar vara många. Att
vid 5-6 års ålder bli lite långrandig känner
jag igen. Mest påtagligt är dock slitstyrkan.
Efter mer än en heldag i skogen kör Nalle på
som vanligt dagen därpå, det verkar inte gå
att få hunden trött. I mina ögon en oerhört
värdefull egenskap.

Anledningen till att jag tagit till pennan
denna gång är att jag vill förmedla och tala
om hur roligt det faktiskt är med jaktprov.
Målsättningen är därför att många fler skall
upptäcka detta och därmed hjälpa Hällefors-
hunden att med automatik bevisa vilken fan-
tastisk jakthund den är.  Kommer bara fler
hundar till prov så är jag övertygad om att
resultaten kommer att tala för sig själva. Det
är nämligen nästan enbart jaktprovs-
resultaten som kan övertyga älghundsfolket
om att även Hälleforsaren är värdig medlems-
skapet i Svenska Älghundklubben.

Varför går man då jaktprov. Har många gånger
under hösten hört från kompisar och bekanta
att jag är mer eller mindre tokig som håller
på och lägger pengar på nått så onödigt.  Det
räcker väl med att veta att hunden jagar och
att det kan skjutas älg för den.

Jo visst kan det ligga en del i den synpunk-
ten, men mitt svar till ”tyckarna” har alltid
varit att det är så jäkla kul.  Dessutom har det
ett värde för jakthundarnas utveckling oav-
sett ras. Vad är det då som är så roligt med
detta.  Jo, man träffar trevliga, kunniga och
entusiastiska människor som bara för att de
tycker det är givande och intressant ägnar
sig åt att studera en hunds sätt att arbeta med
älg.

De domare jag träffat har alla varit oerhört
måna om att på bästa sätt lotsa både förare
och hund till bra prestationer, första gång-
erna är man ju total novis om hur det går till.
Det finns alltså ingen som helst anledning
att känna oro inför eventuell okunskap om
hur provet går till. Däremot bör man natur-
ligtvis skaffa SÄK:s provregler och någor-
lunda sätta sig in i hur provet går till, då
förstår man bättre de moment domaren har
att studera. När sedan provet är igång finns
ofta möjligheter till gemytlig samvaro och
mycket snack om hundar och jakt, har man

Wåge och Nalle på mönstring i Hällefors
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tur hinner man till och med sitta och fika
någon timma i avvaktan på ”full tid”.  Sen är
det naturligtvis så att det är oerhört spän-
nande hela tiden eftersom det är så många
olika moment som skall bedömas.

Skillnaden mellan en vanlig jaktdag och ett
jaktprov är egentligen mycket liten. Ofta blir
ju hundens totala insats bättre än under van-
lig jakt då älgen kanske skjuts efter någon
eller några timmar.  Vid jaktprovet fortsätter
jakten ytterligare några timmar efter första
skottillfället och minnesbilderna eller kan-
ske till och med en videosekvens gläds åt-
minstone jag lika mycket åt som en fälld
älg.

Jag har ett speciellt minne från ett av Nalles
prov som gör att jag aldrig kommer att
glömma just det provet.  Att det sen var hans
tredje förstapris som startade den 13 novem-
ber och avslutades på Nalles sexårsdag den
14 november förstärker bara minnet.

Som alla förstår då provet börjar en dag och
slutar en annan så var inte Nalle överens med
mig om när vi skulle åka hem. Domaren an-
tecknade provslut någon gång strax efter kl
14.00, älgarna han jobbade med var oerhört
samarbetsvilliga och var svåra att stöta några
längre sträckor varför jag förstod att det
skulle vara svårt att blåsa in honom före
mörkrets inbrott. Efter fika hemma hos do-
maren och lite eftersnack åkte jag tillbaka
till provområdet, som var helt okänt för mig.
Ståndskallet ljöd fortfarande från samma
plats där vi lämnade det, och alla inkall-
ningsförsök ignorerades.

Vi kan hoppa över timmarna mellan 18.00-
01.00, det enda som hände var att jag åkte
till en närliggande tätort och inhandlade en
varmkorv och en kvällstidning.

Vid 01 -tiden började Nalles skall att mer
och mer påminna om en tax klangfulla
bjäbbande och jag beslöt mig för att med
kompassens och månens hjälp dels ta mig
nära ståndet, men framför allt att hitta till-
baka till bilen efteråt. Jag lyckades ta mig
uppskattningsvis 50 meter från ståndet och
naturligtvis hade både Nalle och älgarna hört
mig stappla omkring i mörkret.  Plötsligt
genljuder luften av 4-5 fruktansvärda av-
grundsvrål som får nackhåren att resa sig.
Det var ett obeskrivligt ljud som jag aldrig i
min vildaste fantasi trodde en älg kunde
åstadkomma.

Efter snart 30 år i ett yrke där rädsla för mör-
ker och okända ljud inte precis premieras
måste jag erkänna att jag nog aldrig blivit så
rädd.  Först fattade jag inte vad det var för
ljud, men insåg sedan att det måste varit älg-
kon som nu var innerligt trött på att inte få
vara ifred.  Om det var mitt ”hysteriska” blås-
ande i visselpipan eller älgkons vrålande som
fick Nalle att lägga av vet jag inte, men efter
några minuter hörde jag honom komma.  Av
någon outgrundlig anledning lyckades jag
dessutom hitta tillbaka till bilen och kunde
påbörja hemfärden strax före 02.00

Det blev ett långt äventyr, men det kunde
det kanske vara värt. Nalle var sitt vanliga
jag efter någon dag, både skall och jaktlust
var som vanligt helgen därpå och då hade
han dessutom den goda smaken att komma
tillbaka före mörkrets inbrott. Jag slogs fak-
tiskt av tanken att han kanske blivit mörk-
rädd.

Kontentan av detta blir alltså, anmäl din
hund till jaktprov och upplev hur roligt det
faktiskt är.  Att sen nästan vad som helst kan
hända är ju bara extra spännande.

Wåge Lundgrehn
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Jaktprovsresultat

Sydsvenska
NALLE

Regnr: AS00560/94 HD: Okänt Född: 19941114 Far: AS303/84 STEJ
Mor: AS270/89 CARRIE Ägare: Lundgrehn Wåge, Annerstad

Provdatum: 20001113 Erhållet pris: 1 Poäng: 82
Domare: JOHANSSON KARL-ERIK
Hunden släpptes kl: 0745 Provet avslutades kl: 1415
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 15 min. Fast stånd: 258 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 10 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 7 Samarbete: 5
Lydnad: 4

Provtext: Hunden ut i sök med bra tempo till en början korta turer men efter hand mycket
bra omfattning på söket. 0915 upptag 400 m bort, fast i upptaget. Skallar med mycket god
hörbarhet 75 skall/min. 1100 på ståndet med skottillfälle, stöter lätt 1120 går älgarna
undan i gångstånd 300 m därefter fast 1135. 1215 är vi på ståndet, misslyckad inkallning.
Skottillfälle och hård stötning 1225. Sken 300 m sedan fast 1235. 1315 stöter vi hårt efter
att gått på ståndet i fel vind. Älgarna skenar 800 m, med några korta stånd på vägen. Fast
stånd 1332.

Provdatum: 20000922 Erhållet pris: 1 Poäng: 75
Domare: REHN KARL-ERIK
Hunden släpptes kl: 0644 Provet avslutades kl: 1212
Älgarbetetets längd: 248 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 176 min.

Tempo i sök: 3 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 10 Ståndsskallets kvalitet: 8
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8 Skalltid: 8
Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 7 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Söker i godtagbart tempo i per om 3-8 min. 0712 upptag 700 m bort. 0900
skottchans på ensam ko. 0908-0914 misslyckat inkallningsförsök, sken med Nalle tyst
efter. 0916 nytt fast stånd 600 m bort. 1009 ny skottchans, Nytt misslyckat inkallnings-
försök. 1010 sken. 1120 hunden åter. Söker sedan ganska långt fram till provtiden slut
utan mer älgkontakt.
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NALLE forts.
Provdatum: 20001027 Erhållet pris: 1 Poäng: 74.5
Domare: WESTER SVEN
Hunden släpptes kl: 0750 Provet avslutades kl: 1518
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 21 min. Fast stånd: 234 min.

Tempo i sök: 5 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 4
Avstånd till upptagsplats: 4 Ståndsskall på upptagsplats: 6 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 9 Samarbete: 5
Lydnad: 4

Provtext: Söker i bra tempo turer på 5-8 min, inkallning under sök u a. Upptag 1018 300m
ut, dessa går undan i 700 m i korta gångstånd. Fast 1028-1105. Gångstånd 6 min. Fast
1112 till 1131. Gångstånd 7 min. Fast 1139. Avspårat tre älgar. 1158 skottillfälle. Nalle
skallar nu på två älgar. 1208 skottillfälle. 1210 lätt stöt, sken 300 m. 1213 -1248 fast,
misslyckad ansmygning, kort gångstånd, tyst förflyttning 500 m. Fast 1254-1305, skot-
tillfälle, hård stöt med sken. Återfinns 1335 i fast stånd 2,5 km bort. Skallar 70/min med
mycket bra hörbarhet.

Provdatum: 20001020 Erhållet pris: 2 Poäng: 62
Domare: HARDARSSON MIKAEL
Hunden släpptes kl: 0745 Provet avslutades kl: 1301
Älgarbetetets längd: 128 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 57 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 10
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 6 Ståndsskallets kvalitet: 4
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 2 Skalltid: 2
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 7 Samarbete: 7
Lydnad: 4

Provtext: Söker i turer om 5-10 min
i mycket bra tempo. Upptag 0801
800 m ut. Kort förflyttning in i skog
där det blir fast. 0858 sken. Vi hör
enstaka skall som kan vara Nalles.
Provgruppen hänger på med hjälp
av pejl. Vi ser Nalle korsa vägen
1005 300 m från oss, där Nalle släp-
per och uppsöker provgruppen
1009. Ingen mer älgkontakt. Skal-
lar 60-70 skall /min med mycket
bra hörbarhet.

Nalle
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Östsvenska
TUVA

Regnr: AS00777/98 Född: 19980212 Far: AS00441/93 BANJO
Mor: AS00357/93 AYLA Ägare: Ericsson Magnus, Husby-Rekarne

Provdatum: 20001213 Erhållet pris: 1 Poäng: 85
Domare: NESELIUS BO
Hunden släpptes kl: 0755 Provet avslutades kl: 1352
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 22 min. Fast stånd: 232 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 6 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 9 Samarbete: 4
Lydnad: 7

Provtext: Tuva har ett mycket bra sök 10 -
20 min. Upptag 08.52 på 600 - 700 m stånd
så sakta gångstånd om igen till 09.12 då
det blir riktigt fast på 800 m. Tuva har ett
mycket bra och hörbart skall 80 - 90 skall/
min under hela dagen. 10.30 sktl 30 m. Tuva
rör sig mest framför och på sidan 3 - 5 m.
Misslyckad inkallning. Tuva kommer men
vänder 0,5 m från sin husse, åter mot älgen.
Stöt, gångstånd nytt stånd 10.35 efter 400
m. 10.43 sken och stånd efter 600 - 700 m
10.52. 11.30 sktl 70 - 80 m, lyckad inkall-
ning. Tuva kommer och går genast åter till
älgen. 11.45 hård stöt, först gångstånd se-
dan sken. Nytt stånd 11.55 800 m bort. 12.15
sken av någon anledning. 12.27 nytt stånd
bakom oss. 13.00 sktl, mycket hård stöt. Nytt
stånd 13.17 ca 1 km bort. 13.50 visslar äga-
ren in Tuva på flera hundra m håll. ID OK.

Tuva
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Bergslagen
MILO

Regnr: AS00702/98 Född: 19980325 Far: AS00225/93 SAPPO
Mor: AS00287/93 RAJA Ägare: Gustafsson Åke, Glava

Provdatum: 20001127 Erhållet pris: 1 Poäng: 72.5
Domare: OLSSON LENNART
Hunden släpptes kl: 0755 Provet avslutades kl: 1410
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 15 min. Fast stånd: 230 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 3 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 3 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 9 Skalltäthet: 7 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Hunden ut i turer på 2-5 min i
bra tempo. 0910 upptag ca 400m bort. Flyt-
tar i omväxlande stånd och gångstånd till
0930, då det blir fast. P.g.a. vatten tar vi
bilen för att komma närmare ståndskallet.
1150 skottillfälle på en ko ca 70m avstånd.
Skallar 60-70 skall/min med utmärkt hör-
barhet. Misslyckad inkallning, älgen ske-
nar ca 500m, sedan kort gångstånd. 1200
fast stånd. 1245 stötning, sken 400m, se-
dan åter fast. Före nästa stötning, som görs
1315, kommer hunden till oss, denna gång
sken ca 1 km, där det står fast till provslut.
Kan kallas in under sök.

Milo
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Dalarna
Tomba

Regnr: AS000751/751 Född: 19980325 Far: AS00373/94 X:et
Mor: AS000528/95 RAJA Ägare: Bo Pettersson, Glava

Provdatum: 20001124 Erhållet pris: 1 Poäng: 76
Domare: OLSSON HOLMFRID
Hunden släpptes kl: 0825 Provet avslutades kl: 1612
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 14 min. Fast stånd: 192 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 5
Avstånd till upptagsplats: 4 Ståndsskall på upptagsplats: 3 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Almberget. Id ua. Pejl brukas. Hunden söker i turer om 7-12 min i mkt bra tempo.
0945 traktbyte. 1050 nytt släpp. 1112 upptag 300 m, sken. 1235 hittar vi hunden i fast
stånd, 4 km från upptagsplatsen. Hunden skäller med 90 skall/min, med mkt bra hörbar-
het. 1427 skottillfälle, stöt, sken. 1430 fast. 1434 gångstånd. 1448 fast. 1522 besök av
hunden, klappas om och släpps igen. 1530 misslyckad inkallning, kraftig stötning, sken i
200m.1532 fast. 1602 misslyckad inkallning. 1612 avslutas provet med hunden i fast
stånd.

Tomba
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Tomba forts

Provdatum: 20001210 Erhållet pris: 1 Poäng: 72
Domare: Roger Haltorp
Hunden släpptes kl: 0815 Provet avslutades kl: 1537
Älgarbetetets längd: 203 min. Gångstånd: 25 min. Fast stånd: 107 min.

Tempo i sök: 9 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 9 Ståndsskall på upptagsplats: 3 Ståndsskallets kvalitet: 6
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5 Skalltid: 6
Skallets hörbarhet: 9 Skalltäthet: 10 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Öster Malmberget Lima. Id ua. Hunden ut i sökturer om 12-15 min i utmärkt
tempo. 1027 upptag ca 800 m. Gångstånd som kommer mot oss. 1039 skottillfälle på
ensam ko. 1042 fast stånd efter ca 1 km. 1047 gångstånd. 1056 tyst. Ur hörhåll. 1102 hör
vi hunden i fast stånd ca 1,5 km. 1227 skottillfälle på ensam ko. 1238 misslyckad inkall-
ning, stöt och tyst. 1239 fast. 1245 gångstånd. 1256 tyst, ur hörhåll. 1400 hunden åter. Vi
går till provets slut utan mer älgkontakt. Hunden skäller med 80-85 skall/min med ut-
märkt hörbarhet.

Provdatum: 20001207 Erhållet pris: 1 Poäng: 71
Domare: THORUD JAN-ANDERS
Hunden släpptes kl: 0840 Provet avslutades kl: 1600
Älgarbetetets längd: 235 min. Gångstånd: 108 min. Fast stånd: 90 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 3 Ståndsskallets kvalitet: 6
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 4 Skalltid: 9
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Suskölen, Tandö. Id ua. Hunden söker i turer om 5-15 min i mycket bra tempo.
1100 oroligt upptag 600 m, gångstånd. 1155 fast ca 3 km bort. Hunden skäller med 80
skall/min med mkt bra hörbarhet. 1300 gångstånd. 1350 fast stånd. 1410 skottillfälle på
2 kor. 1415 misslyckad inkallning, stöt och gångstånd. 1418 tyst, sken. 1455 hunden åter.
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Jämtlands
BORRO

Regnr: AS00871/92 A Född: 19920727 Far: AS00874/90 TIM
Mor: AS00048/89 BONITA Ägare: Eggen Bjarne, Lillhärdal

Provdatum: 20001125 Erhållet pris: 1 Poäng: 81
Domare: DAHL NILS-ERIK
Hunden släpptes kl: 0715 Provet avslutades kl: 1328
Älgarbetetets längd: 287 min. Gångstånd: 10 min. Fast stånd: 261 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 10
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 6 Ståndsskallets kvalitet: 9
Vilja att förfölja: 7 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 7 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Hunden söker i mkt bra tempo o omfattning. 0828 kommer upptag 900-1000 m
ifrån oss som går undan i sakta mak. 0835 är det fast stånd. 1050 är jag inne på ståndet
men älgen hör mig i det skrapiga föret, lätt stötning. 1053 åter fast. 1105 har jag skottillf.
Hunden skäller 60-70 skall/min under dagen. 1150 hämtar föraren. 1220 varsnar älgen
oss. Skottillf. Hunden tyst. 1223 åter fast. 1302 inne på ståndet skottillf, föraren gör ett par
misslyckade inkallningsförsök som gör att älgen går i sken med hunden tyst efter. 1315
hunden åter. Går till 1330 då hunden kopplas. Hunden har mkt bra hörbarhet tvåtonigt
under dagen.

Borro
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Borro forts

Provdatum: 20000927 Erhållet pris: 1 Poäng: 79
Domare: JOHANSSON OLOF HUGO
Hunden släpptes kl: 0650 Provet avslutades kl: 1510
Älgarbetetets längd: 255 min. Gångstånd: 25 min. Fast stånd: 220 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 9 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 5 Skalltäthet: 4 Samarbete: 9
Lydnad: 9

Provtext: Hunden söker i turer om 3-5 min med bra tempo. Upptag på hygge med snabb
förflyttning till tät skog och fast stånd. Avstånd 5-600 m. Är på ståndet efter 120 min, ser
en 2-taggare som hunden behandlar väl. Stöter lätt och flytt 200 m. Hämtar föraren och vi
gör ytterligare 3 stötningar och har ett flertal mkt fina skottillfällen på mkt nära håll, och
en inkallning som lyckas. Efter sista stötningen blir det gångstånd och det blir tyst efter
flera timmars stånd och gångstånd och hunden är åter efter 10 min. Vi går provtiden ut
utan mera älgkontakt. Skalltätheten har varit 45-53 skall/min.

Provdatum: 20001112 Erhållet pris: 1 Poäng: 75
Domare: TRYGG PETER
Hunden släpptes kl: 0750 Provet avslutades kl: 1330
Älgarbetetets längd: 253 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 193 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 10 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 6 Ställande flyende älg: 8 Skalltid: 9
Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 7 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Hunden söker i bra tempo i perioder om 5-8 min. 0830 upptag 400 m bort som
står fast direkt, hunden skallar 60-65 skall/min. 1035 skottillf. 1105 provas inkallning
som misslyckas. 1110 stötning. Älgarna reser och tar över en å. Vi går efter. 1153 hör vi
hunden igen, som skäller till 1226, då det går loss. 1230 kommer älgarna förbi oss på 10
m, med hunden tyst efter. 1243 hunden åter. Vi fortsätter provtiden utan mer älgkontakt.
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PUCK

Regnr: AS00532/93 Född: 19930429 Far: AS00226/90 RALLY
Mor: AS00068/90 STELLA

Provdatum: 20001017 Erhållet pris: 1 Poäng: 75.5
Domare: NÄSSÉN BO
Hunden släpptes kl: 0735 Provet avslutades kl: 1547
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 222 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 10 Förmåga att finna älg: 4
Avstånd till upptagsplats: 4 Ståndsskall på upptagsplats: 6 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 8 Samarbete: 5
Lydnad: 4

Provtext: Söker i bra tempo med turer i allmänhet runt 20 min. 1026 försvinner hunden
rakt till vänster från oss, 22 min senare till höger hörs några skall 2-300 m bort som omg
försvinner. 1145 hörs hunden i fast stånd 8-900 m från upptagsplatsen. Hunden skäller
med 70-80 skall/min, bra hörbarhet. 1332 har jag skottillf på ko+kalvar lätt stötning görs,
300 m längre bort åter fast nära
väg. För att inte få ut djuren
på den vältrafikerade vägen,
måste vi gå runt och vindstöta.
40 min senare är vi framme och
får nytt skottillf och vindstöter,
nu bär det iväg. 1432 när vi har
gått efter i medvind ca 600 m
hör vi åter hunden i fast stånd.
1515 är vi framme igen och för-
söker med inkalln som miss-
lyckas, nu gör vi en ny hård stöt-
ning från ca 20 m, men efter ca
400 m åter fast stånd igen.
Hunden skäller fast stånd vid
provets slut.

Puck
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Puck forts

Provdatum: 20001003 Erhållet pris: 2 Poäng: 68
Domare: NÄSSÉN BO
Hunden släpptes kl: 0650 Provet avslutades kl: 1420
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 290 min.

Tempo i sök: 5 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 4
Avstånd till upptagsplats: 4 Ståndsskall på upptagsplats: 9 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 4 Samarbete: 1
 Lydnad: 4

Provtext: Söker i bra tempo i turer om 3-5 min. 0920 upptag 150-200 m bort, fast i uppta-
get. Efter 35 min kontaktbesök. 1005 nytt kontaktbesök även denna gång återgår han,
men blir hårt jagad av en tjur. Efter attacken gör han 2 nya besök, jag måste följa hunden
mot älgarna. 1110 skottillf på stor tjur, gör en stötning 200 m längre bort nytt fast stånd 35
min senare får jag se tjuren på nytt samt ko+2 kalvar, under dessa 35 min var hunden fram
till mig och vill ha stöd 4 ggr. Ny stötning, 300 m senare åter fast stånd, hunden nu något
tuffare endast 2 besök. Hunden har skällt med 50-60 skall/min med mkt uppehåll men med
bra hörbarhet. 1225 misslyckad inkallning. Alla djuren står 30 m framför oss. Nu gör vi en
hård stötning, alla försvinner, 10 min senare hör vi hunden i fast stånd ca 1 km bort. Nu
skäller han jämt och fint med ca 80 skall/min och med mkt bättre hörbarhet. Hunden
skäller fast stånd vid provets slut.

Västernorrland
MORRIS

Regnr: AS00165/94 A Född: 19940323 Far: AS00089/85 SAPPO
Mor: AS00001/91 MYRAN Ägare: Andersson Per-Ove, Viksjö

Provdatum: 20001111 Erhållet pris: 1 Poäng: 74
Domare: UHLANDER KJELL
Hunden släpptes kl: 0730 Provet avslutades kl: 1400
Älgarbetetets längd: 285 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 190 min.

Tempo i sök: 10 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 10 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8 Skalltid: 9
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 4 Samarbete: 4
Lydnad: 0
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 Morris forts
Provtext: Viksjö, Härnösand. Pejl. Hunden söker i turer på 5-10 min i utmärkt tempo.
Inkallning på söket, nej. 0900 upptag ca 500 m bort, stånd direkt. Skallar med 45-55 skall
i min med uppehåll men med bra hörbarhet. 1050 inne på ståndet. Hunden rör sig runt
älgen, ca 5-8 m ifrån. Fina skottillfällen på ko. Ägaren provar vissla på hunden som ej
kommer. 1055 stöt som går undan ca 800 m med hunden tyst efter. Nytt stånd 1105 på
andra sidan väg 331 och även en intilliggande å som var besvärlig att ta sig över, därav
tiden. Inne på ståndet 1215, skottillfälle. 1220 ny stöt, hårdare, tyst, som går undan. Vi
finner hunden vid en väg 1345 ca 2 km från sista ståndet.

Provdatum: 20001017 Erhållet pris: 3 Poäng: 58
Domare: LUNDGREN KARL OVE
Hunden släpptes kl: 0730 Provet avslutades kl: 1305
Älgarbetetets längd: 95 min. Gångstånd: min. Fast stånd: 40 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 6 Ståndsskallets kvalitet: 4
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 2 Skalltid: 2
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 6 Samarbete: 7
Lydnad: 4

Provtext: Viksjö. Pejl.Hunden direkt ut i sök. Mycket bra tempo. Sökperioder under hela
dagen 5-15 min. Kan lockas in under sök. 0805 lungt upptag ca 600 m NO. Stånd på
upptagsplatsen. Hunden skäller med 60 skall i min. Något besvärande uppehåll i
skallgivningen. 0845 tystnar hunden. Något har skrämt älgen i sken. Hunden åter 0940.
Fortsatt sök utan mera älgkontakt till provet avslutas.

Morris
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URAX

Regnr: AS00785/98 B Född: 19980520 Far: AS00282/93 ARGUS
Mor: AS00001/91 MYRAN Ägare: Linné Anders, Bispgården

Provdatum: 20001027 Erhållet pris: 2 Poäng: 66.5
Domare: WIKLUND BENGT-ÅKE
Hunden släpptes kl: 0755 Provet avslutades kl: 1520
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 4 min.  Fast stånd: 120 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 5 Ståndsskallets kvalitet: 6
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5 Skalltid: 6
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 10 Samarbete: 9
Lydnad: 2

Provtext: Bispgården, Ragunda. Pejl.
Urax söker i perioder om 5-12 min i
mycket bra tempo. 1020 finner vi hun-
den i fast stånd ca 700 m från den plats
vi senast såg honom. I medvind. Urax
skalllar 100 skall/min med bra hör-
barhet. 1124 tyst. 1126 skallar åter
ca 200 m N. 1200 på ståndet, skot-
tillfälle på ko och kalv samt ett vuxet
djur till. Inkallningsförsök 1208, stöt-
ning. Sken 400 m. 1211 gångstånd.
1215 tyst. 1231 fast ca 800 m från se-
naste ståndplatsen. 1245 tystnar. 1247
passerar Urax den väg som vi befin-
ner oss vid. 1334 åter. Vi har under
tiden konstaterat att hunden lämnat
ståndet och tagit an det andra djurets
flyktspår. 1335 försvinner hunden i
kon och kalvens gångriktning. Vi sö-
ker Urax fram till provets slut utan
att höra mer av honom.

Urax
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Västerbotten
CAKKO

Regnr: AS00410/95 Född: 19950327 Far: AS00167/87 BUCK
Mor: AS00858/91 AJJA Ägare: Boman Jan, Lycksele

Provdatum: 20001109 Erhållet pris: 1 Poäng: 76.5
Domare: HOLMSTRÖM OVE
Hunden släpptes kl: 743 Provet avslutades kl: 1554
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 40 min. Fast stånd: 258 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 2 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 5 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 7 Samarbete: 5
Lydnad: 10

Provtext: Söker i korta turer, mycket bra tempo och lydnad. På Bäverträsk Jvo. 1010 ut,
förblir borta. 1054 hittar vi hunden i fast stånd 2 km bort. Skallar 55 - 70 skall/min.
Mycket bra hörbarhet. 1245 skottillfälle och stöt. Tyst i 2 minuter, sedan fast igen 3 - 400
meter bort. 1255 gångstånd 5 minuter sedan fast. 1322 skottillfälle, hunden kallas in och
får återgå, stöt. Det blir gångstånd 5 minuter sedan fast 1335 gångstånd i 10 minuter, fast
igen till 1420, nytt gångstånd som blir fast 1430. 1440 stöt, gångstånd till 1450 sedan fast
till provslut. Då ägaren kallar in hunden som kommer omedelbart och låter sig kopplas.

Cakko, fler prov för Cakko samt andra hundars prov
följer efter mittuppslagets utställningsblankett.
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Anmälningslankett till jaktprov
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Cakko forts.
Provdatum: 20001117 Erhållet pris: 2 Poäng: 68.5
Domare: FORSGREN LENNART
Hunden släpptes kl: 740 Provet avslutades kl: 1353
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 101 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 8 Ståndsskallets kvalitet: 6
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5 Skalltid: 5
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8 Samarbete: 4
Lydnad: 9

Provtext: Vänjaurbäck Jvo. Hunden söker snävt i början, förutom en tur på 4 min och en
på 13 min i bra tempo. 0853 upptag med sken 500 m bort bakom provgruppen i fel vind. Vi
avspårar området och ser att älgen gått över en bäck ca 3 km bort, där hunden vänt och
tagit bakspåret mot upptagsplatsen. Med hjälp av pejl kommer vi närmare hunden. Under
avlyssning kommer ett upptag 1205 ca 1,5 km bort med fast stånd. Skalltätheten 70 skall/
min med korta pauser, hörbarheten mycket bra. 1341 skottillfälle på älgen som stöts efter
inkallning. 1344 fast efter ca 500 m. 1349 tyst, sken till provslut.
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KIM

Regnr: AS00494/96 Född: 19960619 Far: AS00213/92 KING
Mor: AS00068/90 STELLA Ägare: Ågren Malte, Burträsk
Provdatum: 20001107 Erhållet pris: 1 Poäng: 76.5

Domare: JANSSON TORBJÖRN
Hunden släpptes kl: 00730 Provet avslutades kl: 1358
Älgarbetetets längd: 233 min. Gångstånd: 23 min. Fast stånd: 177 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 9 Ståndsskall på upptagsplats: 6 Ståndsskallets kvalitet: 8
Vilja att förfölja: 8 Ställande flyende älg: 8 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 7 Samarbete: 8
Lydnad: 4

Provtext: Hunden ut på sök i mycket bra tempo. Sökturer om 5-15 min. Inkallning under
sök ua. Upptag 0858 800 m bort. Älgen går i gångstånd ca 700 m. 0908 fast till 0925. Tyst.
0935 hunden åter eftersom älgen for över en stor bäck. Nytt upptag 1042 700-800 m.
Gångstånd. 1047 fast. 1225 skottillfälle och stöt på ko. Hunden tyst. 1235 fast ca 900-
1000 m. 1257 hunden tyst, besöker oss. 1300 gångstånd. 1308 fast. 1335 stöt och skot-
tillfälle. Hunden tyst. 1345 fast ca 1000 m. 1358 provet slut. Hunden skallar 70-75 skall
med mycket bra hörbarhet.

Kim
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KITO

Regnr: AS00352/95 C  Född: 19950221 Far: AS00071/92 SAMO
Mor: AS00357/93 AYLA Ägare: Gavelin Christer, Vilhelmina

Provdatum: 20001121 Erhållet pris: 1 Poäng: 73.5
 Domare: ELIASSON VIDAR
Hunden släpptes kl: 817 Provet avslutades kl: 1505
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 40 min. Fast stånd: 245 min.

Tempo i sök: K Sökets omfattning: K Förmåga att finna älg: 10
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 10 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 8 Samarbete: 5
Lydnad: K

Provtext: Hunden söker ut, blir borta. Vi avlyssnar området. 1005 hör vi hunden i fast
stånd, som visar sig vara upptagsplatsen, 1400 meter från den plats vi släppte honom.
Skallar 77 skall/min med några uppehåll, bra hörbarhet. 1210 skottillfälle lätt stöt, hun-
den tystnar. 1225 fast stånd efter 1 km. 1335 skottillfälle, misslyckad inkallning som
resulterar i gångstånd 800 meter. 1355 skottillfälle, älgarna märker oss går undan i
gångstånd 1 km. 1415 fast stånd provtiden ut. Provområde Malgoviks Jvo.

Kito
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LOBO

Regnr: AS00815/99 A Född: 19990124 Far: AS00399/89 TALLO
Mor: AS00534/95 A MINJA Ägare: Tobiasson Bo, Sävar

Provdatum: 20001106 Erhållet pris: 1 Poäng: 77.5
Domare: WAHLBERG IVAN
Hunden släpptes kl: 0703 Provet avslutades kl: 1400
Älgarbetetets längd: 220 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 174 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 8 Ståndsskallets kvalitet: 8
Vilja att förfölja: 7 Ställande flyende älg: 8 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: 0900 upptag avstånd 500 m. 0917 loss hunden skallar då och då till slut ur
hörhåll. Hunden åter 0937. 0950 nytt upptag avstånd 600 m. Hunden skallar med 80-100
skall per min med mycket bra hörbarhet. 1135 uppe på ståndet. 1140 lätt stötning. 1143
fast stånd. 1230 misslyckad inkallning. Älgen går loss. 1253 kommer hunden åter.Vi går
provtiden ut utan ytterligare älgkontakt. Utmärkta skottillfällen på 10 taggad tjur.

Lobo
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Lobo forts

Provdatum: 20001102 Erhållet pris: 1 Poäng: 74.5
Domare: HÄGGLUND INGEMAR
Hunden släpptes kl: 0720 Provet avslutades kl: 1323
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 204 min.

Tempo i sök: 9 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 9 Ståndsskallets kvalitet: 9
Vilja att förfölja: 6 Ställande flyende älg: 3 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 8 Samarbete: 10
Lydnad: 6

Provtext: Hunden ut efter en kortare söktur. 0728 upptag ca 500 m fast stånd. Hunden
skallar med 70-90 skall per min med bra hörbarhet. 0940 skottillfälle. Ägaren lockar på
hunden men inget resultat. 0950 stötning, kort förflyttning. 1020 lyckad inkallning. 1030
gör hunden ett besök. 1035 stöter vi, sken. 1050 hunden åter. Traktbyte och nytt släpp
1145. Hunden söker i turer om 3-15 min i utmärkt tempo. 1300 hetsigt upptag ca 600 m
bort som går undan ca 100 m sedan fast stånd. 1317 störs ståndet av en som startar en
traktor alldeles i närheten. Älgen skenar och hunden är ur hörhåll när provtiden är slut.

Provdatum: 20001027 Erhållet pris: 1 Poäng: 70
Domare: NÄSLUND ROLF
Hunden släpptes kl: 0730 Provet avslutades kl: 1448
Älgarbetetets längd: 207 min. Gångstånd: 19 min. Fast stånd: 128 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 8 Ståndsskallets kvalitet: 6
 Vilja att förfölja: 7 Ställande flyende älg: 3 Skalltid: 7
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10 Samarbete: 7
Lydnad: 9

Provtext: Provområde Hemmesmark. Lobo söker i mycket bra tempo i turer om 5-10 min.
Går att kalla in under sök. Upptag 0948 500 m bort. Fast stånd till 1001, gångstånd till
1020 därefter sken. Hunden åter 1025. Ut på nytt sök. 1158 upptag 400 m bort med fast
stånd. Hunden skallar ca 90 skall per min med mycket bra hörbarhet. 1353 skottillfälle,
inkallning och lätt stötning. Älgen går undan i sken med hunden tyst efter. Inga mer skall
under övrig provtid.
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MINJA

Regnr: AS00534/95 A Född: 19950226 Far: AS00516/90 BOODS
Mor: AS00211/90 FREJA Ägare: Fjällström Patrik, Tärnaby

Provdatum: 20001008 Erhållet pris: 2 Poäng: 66
Domare: MOSTRÖM CARLERIC
Hunden släpptes kl: 725 Provet avslutades kl: 1305
Älgarbetetets längd: 190 min. Gångstånd: 60 min. Fast stånd: 70 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 4 Ståndsskallets kvalitet: 5
Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 3 Skalltid: 6
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 7 Samarbete: 7
Lydnad: 4

Provtext: 0740 upptag, 1 km bort, med fast stånd. 0750 gångstånd omväxlande med fasta
stånd. skalltätheten 60 - 70 skall/min. av mycket god hörbarhet. 0950 älgen skenar och
tiken tystnar. På grund av vindstötning. 1050 återkommer tiken, traktbyte. 1115 släpp,
söker i turer om 10 - 20 min. i mycket bra tempo. Lätt att locka in under söket på krp. Säter.

Minja
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MOLLE

Regnr: AS00466/96 Född: 19960212 Far: AS00237/89 ARRAK
Mor: AS00076/91 DOLA Ägare: Johansson Kalle, Åsele

Provdatum: 20001104 Erhållet pris: 1 Poäng: 79.5
Domare: KARLSSON KARL GUNNAR
Hunden släpptes kl: 804 Provet avslutades kl: 1357
Älgarbetetets längd: 287 min. Gångstånd: 25 min. Fast stånd: 211 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 5 Ståndsskallets kvalitet: 10
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 8 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Hunden söker i perioder om 3 - 5 min i mycket bra tempo och går bra att kalla in
under sök. Från 0831 förblir hunden borta och i den tilltagande vinden och regnet hör vi
ingenting. 0857 hör vi hunden 1 km bort i fast stånd. Hunden skallar med 70 skall/min
med bra hörbarhet. 1033 skottillfälle på ko och kalv och misslyckad inkallning, lätt
stötning. 1040 tyst. 1043 åter fast stånd 500 m bort. 1115 skottillfälle och en hårdare
stötning, därefter några enstaka skall, sedan tyst. 1123 hör vi åter hunden i fast stånd 1 km
bort. 1215 inkallningsförsök och mycket hård stötning, tyst. 1218 hör vi hunden åter i
omväxlande stånd och gångstånd, efter ca 2 km är vi åter inne på ståndet 1307. Stöter då
mycket grovt och det tystnar. Hunden kommer åter 1344.

En älgjägare skulle ro hem över sjön efter en resultatlös

jakt. Plötsligt upptäcker han en älg som simmar mot honom.

Han gör en lasso av ankarrepet och lyckas kasta det om

älgens horn.

Älgen vände och satte kurs på närmaste land. Jägaren satt

lugnt och tänkte att när älgen kom upp ur vattnet så skulle

här skjutas. Emellertid gick det så fort när älgen fick bot-

tenkänning, att jägare och bössa föll ur, och älgen sprang

till skogs med båten på släp.

”Men året därpå sköt jag den i alla fall!” berättade han för

sina kompisar.

”Hur kan du veta att det var den älgen?” undrade man.

”Jag kände ju igen båten!”
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ZIMBA

 Regnr: AS00833/98 Född: 19980315 Far: AS00425/91 BARRO
Mor: AS00832/95 NINJA Ägare: Moberg Sten, Åsele

Provdatum: 20001109 Erhållet pris: 1  Poäng: 78.5
Domare: HANSSON SVANTE
Hunden släpptes kl: 730 Provet avslutades kl: 1405
Älgarbetetets längd: 245 min. Gångstånd: 35 min. Fast stånd: 210 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 10 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 6 Ståndsskallets kvalitet: 6
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8 Skalltid: 9
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8 Samarbete: 7
Lydnad: 9

Provtext: Hunden söker i mycket bra tempo i turer om 10 - 25 min, går lätt att kalla in
under sök. 0835 upptag 600 m bort, gångstånd 400 m sedan stånd. Hunden skallar 65 - 80
skall/min med mycket bra hörbarhet. 0930 hunden tystnar! Älgen blev störd av två skogs-
arbetare. 1010 hunden åter, traktbyte. 1040 nytt släpp hunden söker som tidigare. 1135
upptag 500 m bort, stånd, 1140 gångstånd till 1215 fast. 1315 skottillfälle ko med kalv,
ägaren kallar in hunden, kopplingsbar, som blev en stötning, sken med hunden tyst efter.
1335 hör vi hunden i fast stånd ca 4 km bort. Provet slutar med hunden skällande.

En älg stod vid en tjärn och tvättade sig.

- Vad ska det tjäna till? Undrade en annan

älg
- Jo, förstår du, när älgjakten börjar vill

jag vara ren.

Den prisbelönta hunden till byrackan:

- Vårt förhållande måste tyvärr bli

platoniskt. Jag har ju stamtavla, förstår

du!

Domare
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Norrbotten
TOPPSY

Regnr: AS00775/98 Född: 19980605 Far: AS00165/94 A MORRIS
Mor: AS00207/92 SITA Ägare: Vesterberg Rune, Sjulsmark

Provdatum: 20001012 Erhållet pris: 2 Poäng: 63
Domare: LUNDSTRÖM RUNAR
Hunden släpptes kl: 0737 Provet avslutades kl: 1329
Älgarbetetets längd: 228 min. Gångstånd: 7 min. Fast stånd: 125 min.

Tempo i sök: 5 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 5
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 9 Ståndsskallets kvalitet: 6
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5 Skalltid: 6
Skallets hörbarhet: 5 Skalltäthet: 5 Samarbete: 7
Lydnad: 4

Provtext: Söker i bra tempo i perioder mest 4-7 min, en tur 15 min. Går ut 0810 och tar upp
ca 500-600 m bort 0819. Kort stånd ca 5-6 min, därefter sken. Vi följer och hör hur hon slår
något skall när hon har kontakt med djuret. 1000 får vi henne tillbaks och byter trakt.
1020 nytt släpp. Söker i 4-5 min turer. 1122 upptag ca 200 m bort. Fast stånd till 1258, när
det blir lugnt gångstånd till 1305 när det stannar igen. Skallar ca 50-55 skall/min, repris-
artat. 1318 skottillfälle på ko och 2 kalvar. Dessa stötes lätt i den snåriga terrängen. Efter
200 m fast stånd. Inkallning misslyckas. Tiken i fast stånd vid provtidens slut. Skallets
hörbarhet är bra.
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Toppsy forts

Provdatum: 20001008 Erhållet pris: 2 Poäng: 62
Domare: WESTERBERG ROLF
Hunden släpptes kl: 0655 Provet avslutades kl: 1258
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 27 min. Fast stånd: 161 min.

Tempo i sök: 3 Sökets omfattning: 3 Förmåga att finna älg: 5
 Avstånd till upptagsplats: 4Ståndsskall på upptagsplats: 7 Ståndsskallets kvalitet: 8
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5 Skalltid: 9
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 4 Samarbete: 9
Lydnad: 4

Provtext: Tiken söker i godtagbart tempo, ett par turer om 2 till 4 min turen fram till då
hon tar upp 07:58. På ca 300 meters avstånd Ståndet oroligt och går långsamt undan ca
300 meter, därefter fast hela ståndtiden. 0930 börjar vi avancera mot ståndplatsen. Älgen
störd av stövardrev, börjar 1005 ett lika delar stånd och gångstånd, fram till en ofrivillig
stötning 1040. Älgen undan ca 200 meter och sen stånd och gångstånd. 1047 har jag mitt
första skottillfälle. 1058 hård stötning. Tyst, älgen undan igen ca 500 meter, därefter fast
1103. 1108 har jag mitt andra skottillfälle på ca 60 meters avstånd. 1111 tystnar tiken och
kommer till oss, återgår 1113. Älgen har under tiden flytt och tiken tar efter. Tik och älg
går ur hörhåll och vi hör ej av henne något mer under provtiden som avslutas 1258. Tiken
har under dagen skällt reprisartat och med störande uppehåll, ca 40 skall i min med bra
hörbarhet.

Den lille pojken ser längtansfullt på

kompisens hund och säger:

- Min mamma vill inte ge mig nån hund.

- Det beror på att du använder fel

taktik, svarar kompisen.

- Taktik?

- Be henne inte om en hund, be om en

lillebror - då får du en hund!

Fadern undervisar sin lilla dotter:- Nu har jag talat mrd dig om blommor och bin
och sånt, så nu förstår du nog varför kisse-
katten har fått ungar?- Ja, hon har blivit stucken av ett bi!

Är det sant att kvinnor lever

längre än män?Ja, änkorna gör det i alla fall



32

Sammanställning av Hälleforshundens
första riktiga jaktprovssäsong 00/01.

Det har varit en glädjande och spän-
nande uppgift att sammanställa sä-
songens gångna jaktprov, eftersom
resultaten är mycket bra.

Totalt har 54 jaktprovsstarter utförts, 7
jaktprovsstarter kunde inte bedömas p.g.a.,
älgtomma marker m.m.

Fig.1. 62 % av de startande hällefors-
hundarna gick till  pris, 45 % av
hälleforsarna gick till 1:a pris.

Resultatet uttryckt i procent av totalt 47
genomförda prov.

Resultatet i siffror fördelade på älghundklubbarna.

Fig. 2. Np är prov som inte kunnat bedömas.

Älghundklubbar Kön Ettor Tvåor Treor Noll Np Totalt Procent

Sydsvenska Hanar    3    1    4      100
Östsvenska Tikar    1    1      100
Bergslagens Hanar    1    1      100
Dalarnas Hanar    3    2    5        60
Jämtl/Härjedalen Tikar    1   1    1          0

Hanar    4    1     1   1    6        83
Västernorrland Hanar    1    1    1    4   1    7        43
Västerbottem Hanar    8    1    5   1  14        64

Tikar    1    3   3    4        25
Norrbotten Tikar    2    2    4        50

Summa prov:     21   7    1   18   7  47     62%
Uttryckt i procent   45%  15%   2%  38%    100%
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Från Västsvenska och Gävleborgs älghund-
klubbar har inga Hälleforshundar startat på
jaktprov.

Förra sidans diagram och siffror visar att
Hälleforshunden bör ha goda förutsättningar
att utvecklas och bibehålla den jaktliga kva-
litén.

Eftersom Grå- och Jämthund till antalet är så
mycket större raser än Hälleforshunden, kan
vi knappast mäta oss med dessa när det gäl-
ler antalet jaktprov. En förhoppning är dock
att vi skall gå lika många jaktprov som det
föds valpar per år inom rasen. Under 2000
föddes 56 Hälleforshundvalpar, så förhopp-
ningen blev uppfylld denna jaktprovsäsong.

Uppfylls denna förhoppning i fortsättningen
genomförs det faktiskt procentuellt fler jakt-
prov inom vår ras än inom Grå- och Jämt-
hunds raserna sett i förhållande till antalet
valpar som föds.

För att nå minst samma antal jaktprov nästa
år fortsätter klubben stödja jaktprovsverk-
samheten med ett bidrag på 300 kr per
jaktprovsstart även kommande jaktprovs-
säsong, bidraget täcker startavgiften.

Jaktprovsverksamheten 00/01 har resulterat
i två dubbelchampionat som tilldelats Borro
som ägs av Bjarne Eggen, Lillhärdal och
Nalle som ägs av Wåge Lundgren, Ljungby.
Detta är något som alla Hälleforshundägare
kan glädjas åt. Flera hundar är på god väg
till ett dubbelchampionat och vi önskar dem
lycka till med detta, även hundar som startat
en eller två gånger under förra jaktprov-
säsongen hoppas vi kommer att fortsätta att
gå jaktprov. För att tilldelas jaktchampionat
krävs minst tre första pris på jaktprov. Därför
vill jag uppmana alla som vet att hunden
har kapacitet att gå till pris att anmäla hun-
den till minst tre jaktprov, eftersom det är
lätt att missa ett pris.

/Jan-Erik B

Från Kassören
Hej!! Nu är det dags att förnya med-
lemskapet i Hälleforshundklubben,
inbetalningsavin medföljer denna tid-
ning.

Det finns de som redan har betalt för år 2001
därför finns inte avin med i deras tidning.
Medlemsavgiften är lika som tidigare år, 160
kr + 40 kr för familjemedlem.

Jag vill påminna om att det finns kepsar, trö-
jor och jackor att köpa

Jag har numera ett speciellt telefonnummer
där ni kan kontakta mig angående olika
medlemsfrågor. Tel: 090-508 10

Medlemshälningar Bosse.

Kepsar 85 kr st
T- tröja 60 kr st
Jackor 375 kr st
allt med påtryckt loggo

Tidigare årgångar av vår
medlemstidning
Nr.96-1 97-1,2 98-1,2 99-1,2
2000-1,2,3  och kostar 20 kr st
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Ibland är även det omöjliga möjligt

Eftersom älgjakten nu är till ända
även i södra Sverige, får man återgå
till att drömma om det som komma
skall samt tänka tillbaka på det som
varit.

Sannolikt har jag en av vårt lands västligast
placerade Hälleforsare och om inte den för-
sta i Halland så bra nära. Det är nu snart 8 år
sedan Eko, efter en lång resa ifrån Åsele, fick
sitt hem i Simlångsdalen.

Det har blivit många roliga jakter och upp-
levelser under åren både i södra och i norra
Sverige, men kanske denna som jag tänker
berätta om här, är den bästa, hitintills!

Det började närma sej lunchtid en utav de
första dagarna på älgjakten här nere och det
var dags att släppa Eko. Området var inte
det allra roligaste, det består i huvudsak av
täta halländska granplanteringar och de är
täta!

I vart fall så ströks kopplet och det bar iväg
in i planteringen som började närma sej 4-5
m och med en sikt ungefär så långt som man
når med armen utsträckt. Efter ca 10 minu-
ters vänta kommer upptaget och visst står
det fast i det täta gröna havet. Fram med fikat
och en halvtimme senare är det dags att för-
söka ta sej in på ståndet. Det sista som över-
ger en hundförare är ju hoppet, även om det
denna gången kändes omöjligt.

Efter en god stunds smygande, ålande och
var jag inne på kanske 20 meter och tro det
eller ej, där finns en lucka i granhavet 2 me-
ter bred och kanske 20 meter lång och i bort-
kanten till höger står älgarna, för stunden
osynliga så det är bara att vänta, den eviga
frågan dyker självfallet upp, är det ett
skjutbart djur eller inte och ska de visa sig.
På licensen finns kalvar och en tjur kvar.
Tiden går och Eko skäller, så plötsligt up-
penbarar sej ett långt kohuvud i kanten på
öppningen, hon glider sakta över och visst

Kunde det vara en ko med kalv? Bilden har inget med ovanstående jakt att göra
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finns där en kalv med, som typiskt nog går
på andra sidan kon sett ifrån mitt håll. Dju-
ren går 10 –15 meter och stannar sedan. Jaha
tänkte jag där gick nog den chansen.

Eko har sett mej och den blicken jag fick sa
allt, kramp i avtryckarfingret eller? Han fort-
sätter skälla men kommer hela tiden tillbaka
ut i den smala gatan tittar på mej, går till-
baka till älgarna och kommer ut igen, så fort
han kommer ut kollar han in mej och så hål-
ler det på en god stund och plötsligt kom-
mer kon ut i gatan igen, irriterad på den skäll-
ande varelsen som nu ökar skall intensite-
ten och backar mot mej, så kommer kalven
ut, jag har nu hund och älgar på mindre än
15 meter, men det är omöjligt att skjuta där
jag står på en halvmeter hög sten och väntar
på rätt tillfälle. Så sätter kalven fart rakt emot

mej och när den passerar mej på en dryg
meters håll skjuter jag den, jag hör den trilla
bakom mej och Eko är på den direkt.

Då kommer kon i full fart, hon stannar rakt
framför mej, med vilt stirrande blick, så nära
att jag kan lägga bössmynningen på hennes
panna, med facit i hand så skulle jag själv-
fallet skjutit henne, situationen var utan tvi-
vel farlig, men jag fick i alla fall ur mig högt
och tydligt, ”ett steg till så får du åka järn-
häst härifrån!”. Tydligen gick det hem för
ögonvitorna försvann och hon gled sakta
undan. Jag gick bort till kalven och min
trogna Hälleforsare som fick älglever och ett
stort tack för att han lockade tillbaka älgarna
till mej. Visst är dom kloka våra jaktkamrater
som ibland gör det omöjliga möjligt.

Lennart Jönsson

Bröda, Simlångsdalen

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

Gör som Lennart Jönsson, författaren till
artikeln ovan, fatta pennan och skriv!!
Lennart sände sitt bidrag via epost, det
går lika bra att skicka den vanliga
brevvägen.

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

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

Märit

Fenix ruskar om fälld älg
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Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens årsstämma för 2000.

Stämman hålles lördag 11 augusti på Ansia Camping i Lycksele, Västerbottens län.

Årsstämman börjar kl 14.00.

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för

älghundar.
Utställningen börjar kl 08.00- . Domare är Aina Lundmark-Jhsson.

Du kan anmäla din hund för utställning/mönstring senast den 23/7
till Sven-Åke Lundholm Tel/fax 0950- 54 11 28,

anmälningsavgiften betalas in på Pg 486 28 14-3 senast den 23/7.

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.

Mönstring
Till mönstringen kan du anmäla din hund om du ämnar ansöka om att

få din hund registrerad som Hälleforsare. Efter mönstringen får du ett typbesked
 som du tillsammans med ansökan skickar in till Hälleforshundklubben.

Även här är krav på att hunden skall vara vaccinerad.

VÄLKOMNA !VÄLKOMNA !VÄLKOMNA !VÄLKOMNA !VÄLKOMNA !

ÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämma

LOGI !

Ansia Camping, tel.0950-10083 (Bibbi Ågren).

Boka i god tid !
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Årsstämma i Hälleforshundklubben
01-08-11 Lördag kl: 14.00-17.30 Campingen i Ansia, Lycksele

Sammankallat av: Styrelsen

Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben

—— Dagordning——

1 Mötet öppnas

2 Justering av röstlängd

3 Val av mötesordförande

4 Dagordning fastställes

5 Anmälan om av styrelsen utsedd  stämmosekreterare

6 Val av två justeringsmän och två rösträknare

7 Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst

8 Föregående  årsmötesprotokoll

9 Föredragning om balansräkning samt av styrelse och revisionsberättelser

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Fastställande av medlemsavgiften

12 Val av styrelse

13 Val av revisorer

14 Val till valberedning

15 Inkomna motioner

16 Thomas Eriksson ordförande i Svenska Älghundklubben informerar

17 Allmän information

18. Övriga frågor

Övrig information
Efter avslutad stämma inbjuder klubben mötesdeltagarna till en enklare middag. Vän-
ligen anmäl er till Bo Tobiasson tel 090-508 10, om ni ämnar deltaga på middagen
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Sidohängd Hundlucka
LYALUCKAN är en självstängande hund-
dör tillverkad av karosseriplaywood med
gångjärnsdetaljer i kromaterat stål. Ramar
och dörrblad är försedda med plåtskoning
för att hindra gnag.

LYALUCKAN är sidohängd och kan mon-
teras med gångjärnen antingen åt höger
eller vänster, kan fästas i inner eller ytter-
vägg.

Stängningen sker med hjälp av inbyggda
spiralfjädrar, som tillsammans med ra-
marna gör att luckan öppnas åt båda håll.

Ramarna är försedda med gummilist och
sluter helt tätt mot dörrbladet.

Denna sinnrika stängningsmekanismen i
kombination med gummilisten gör att
LYALUCKAN är mycket dragfri, utan risk
för igenfrysning.

Monteringshål i väggen Minsta ingångsmått Pris

LITEN LUCKA 290x410 mm (+35/-5mm) 240*360 mm 675 kr

STOR LUCKA 363x483 mm (+35/-5mm) 313*434 mm 725 kr

STOR LUCKA 363x483 mm (+35/-5mm) 313*434 mm
med glas
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 1/7
2001, till: Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
 2 priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 00 nr 3
Följande vinnare lottades fram:

1:a pris, Mikael Stenvall,
Stensele (glasskål)

2: pris, Margareta Karlsson,
Sorsele (glasljusstake)

Jag byter priser med jämna intervall,
dock alltid glasspriser från Nybro

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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