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Tidningsredaktionen
Sin vana trogen är första numret på våren fyllt av jaktprov samt kallelse till årsmötet. Årsmötet
i år är lokaliserat till Lycksele i samband med den stora Utemässan i Lappland. Till nästa
nummer behöver vi er hjälp med tidningsmaterial, utan ert material har vi svårt att få ihop
material till en tidning. Maila mig på adress marit.truuts@netplex.se, jag fixar layout. OBS
skicka bilder och text som egna filer och tänk på att ha hyfsad bra kvaliten på bilderna

http://www.halleforshunden.org

Ledamot: Thomas Johansson
Sagovägen 13
961 93 Boden
Tel: 070-3146604
Tel: 0921-480218

epost: thomas.johansson@riksbyggen.se

Ledamot Jonas Jonsson
Hästskovägen 17
903 62 UMEÅ
Tel: 090-148021
Tel: 070-352 52 82 (Arb)

epost: 802jonsson@gmail.com

Ledamot Märit Truuts
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
0481-12112, 070-5090112

epost: marit.truuts@netplex.se
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Jan-Erik Bjermkvist (uppgiftsinsamlare)
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861 92 Bergeforsen
Tel: 070-3195701
email:jbje.bjermkvist@telia.com

Märit Truuts (formgivning)
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
Tel: 0481-12112, 070-5090112
email: marit.truuts@netplex.se
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Så är det då dags för min del att skriva
den sista ledaren i vår klubbtidning.
Jag har meddelat valberedningen och
styrelsen att jag avslutar mitt engage-
mang som ordförande i klubben. Det
har varit en givande och intressant tid
att få vara med och påverka utveck-
lingen av Hälleforshunden. Men det
är nu dags för nya krafter att ta över.

Med det beskedet tänker jag tillåta mig att
vara lite egotrippad och beskriva hur och
varför jag kom att intressera mig för och välja
Hälleforsaren som jaktkompis.

I mitten på nittiotalet gästjagade jag hos goda
vänner i Dalarna och där träffade jag för för-
sta gången på en hälleforsare. Minns inte
namnet på hunden men den kom från
Ljungqvists uppfödning i Borlänge. Hunden

LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

Wåges hälleforsare

gjorde intryck på mig och av en tillfällighet
fick jag reda på en parning i Nås, där Nils-Erik
Jons tik Carrie hade fött valpar. Där fick jag
tinga en valp som sedermera kom att heta
Nalle och blev min första hälleforsare.  Tidi-
gare hade jag jagat med en Norrbottenspets-
tik som var fantastiskt duktig och hon hade
utan tvekan blivit jaktchampion om möjlig-
het funnits.

Nalle utvecklades till en mycket bra hund,
men tyvärr blev han svårt sjuk 1997 i en
fästingburen sjukdom som flera gånger höll
på att ta hans liv. Då rasen godkändes och vi
fick börja gå jaktprov var Nalle en av de hun-
dar som ”tävlade” om att bli första jakt-
champion i rasen. Det var Bjarne Eggens Borro
och Bo Tobiassons Lobo samt Nalle som var
de första hundarna att ta sina tre ettor. I
ärlighetens namn var nog Lobo först, eller
hur Bosse?
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Borro och Nalle blev våren därpå båda
dubbelchampion. Lobo s ena öra tippade lite
för mycket för att han skulle vara med i
gänget.

Sen har det rullat på med ytterligare tre häll-
eforsare, två tikar och ytterligare en hane.
Väntar dessutom på nästa och förmodligen
sista nyförvärvet. En tik som flyttar in i famil-
jen i början av maj. I samband med Nalles
sjukdom provade vi också en jämthundstik
som blev riktigt bra och kunde titulera sig
SJCH, liksom samtliga hälleforsare hittills.
Utan tvekan är nog Iza den som det skjutits
mest älg för. Hur många finns antecknat men
det är utan värde att offentliggöra.

Många har frågat varför man väljer hällefors-
are och vad som utmärker dem. Ja, egentli-
gen svårt att peka på något speciellt. Men
med rätt förutsättningar och mycket jakt tror
jag att de nästan alltid blir bra eller mycket
bra jakthundar. I södra Sverige med täta
viltstammar sätter jag personligen stort värde
på att de fyra jag haft bara jagat älg. Inget
onödigt spring efter rådjur, hjort eller vild-
svin. Dessutom inget ”rallande” bland pas-
skyttar, byvägar eller tamboskap. Alltid är-
liga och finns det älg så hittar och jagar vi
älg. Oftast dessutom kanske onödigt länge.
Den omtalade enmansmentaliteten är också
mycket påtaglig, endast Wilde är den som
följt med någon annan hundförare (min bror).
De övriga tre har inte fungerat tillsammans
med annan hundförare.

Tilläggas bör att samtliga våra hundar har
fungerat lika bra under Norrlandsjakten som
hemma i Småland. Så det där med att jaga
tama älgar i södra Sverige stämmer inte, en
bra och vältränad hund fungerar överallt.

Slutligen bara en kort kommentar till senaste
säsongens jaktprovsresultat. Det räcker
egentligen med att titta på sidan 55 i första

numret av Älghundklubbens tidning för 2017.
Den sammanställningen är ytterst glädjande
där pristagarprocenten är i paritet med de
stora raserna. I arbetet med revideringen av
RAS kan vi också konstatera att flera av de
parametrar som vi utvärderar är på rätt väg,
som ögonlysningsresultat, inavelskofficient
mm. Kanske kräver HD-resultaten ytterligare
analys eftersom de senaste årens siffror vi-
sar på en något ökad frekvens av C-höfter.

Det var allt för mig. Önskar av hela mitt hjärta
lycka till i det fortsatta avelsarbetet och ut-
vecklingen av denna fantastiska hundras. Se
dock till att dra åt samma håll och undvik in-
terna stridigheter som tyvärr ofta dyker upp
bland oss hundfolk. De människor som med
engagemang och intresse accepterat att sitta
i en styrelse gör alltid så gott man kan med de
förutsättningar som finns. Man måste dock
komma ihåg att det finns många olika para-
metrar att ta ställning till och sitter man i sty-
relsen företräder man ALLA medlemmar och
inte sig själv. Det innebär att många hänsyn
måste tas och allt är inte alltid svart eller vitt.

Vi hörs// Wåge

Bilder fram- och baksida
Bilder framsida:
Wåges hundar en vinterdag
Från utställningsringen i Lycksele 2014

Bild baksida
Ayla NO 46385/14 fångar ko med två kalvar
på bild under ett jaktprov i Norge. Resultat
2:a pris med 63 poäng. Ägare:Tor-Arne Søraa
Eriksen
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Älgkalven som jer jaktmarken från byn. Det har tidigare varit
ett bra område men på grund av vägen och
närheten till fårhagar brukar jag dra mig för
att släppa Norma där. Hon är i ärlighetens
namn inte alltid så styrbar, mer jaktlust än
samarbete. Nu har vargen härjat i flera av byns
fårhagar, så fåren är i alla fall inplockade.

Jag släpper tiken i skogstappens västra ände
och planerar att gå österut. Tiken drar i mot-
satt riktining och jag får stå och vänta i över
en halvtimma innan hon behagar återkomma
och försvinner in i det område jag tänkt att vi
ska jaga igenom. Vi tar oss framåt och har så
småningom kommit bort till den östra kanten.
Tiken ligger ute i en stor ungskog länge, jag
ser på pejlen att hon snurrar runt i ”spena-
ten”. Jag går upp över en liten skogsväg och
väntar in henne, jag ropar upp mina skyttar
och berättar att vi snart ska gå in i området
där dom sitter. Tillslut ger tiken upp sitt sö-
kande i ungskogen och kommer till mig, jag
börjar gå upp i det nya området som ska
genomsökas, men hinner bara hundratalet

försvann
Det är början av november. Vi jagar i
vargrevir, Korsåreviret. Detta medför
vissa svårigheter, förutom oron för
hunden så är älgstammen inte vad den
varit. Vi ska skjuta en kalv innan vi
får skjuta en vuxen älg, till följd av
detta har vi nu harvat på i några
veckor utan att kunna nedlägga nå-
gon älg.

Jag har börjat misströsta, det finns nog ingen
kalv kvar i livet. Min Hälleforstik Norma har
gjort vad hon har kunnat de föregående veck-
orna. Jag har släppt flera vuxna djur varav
flera ensamma kor som hon jobbat med.

Det är lördag morgon, vi har kommit överens
om vart passkyttarna ska sitta, jag och Norma
ska gå genom det vi kallar Hagarna, en skogs-
tapp som går paralellt med en vägen som skil-
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meter innan jag ser tiken komma tillbaka och
i full karrär dra ner mot ungskogen igen. Jag
suckar och tänker att hon ju redan sökt ige-
nom därnere. Jag hinner inte tänka mer innan
jag hör de efterlängtade skallen. Jag tar upp
pejlen och ser at hon hittat älg precis i
ungskogens kant, ner mot stora vägen. Det
blåser och börjar snöa lätt, jag har svårt att
urskilja på ljud vart hunden är, men jag ser på
pejlen att det rör sig uppåt mot mig. Jag bör-
jar ta ner bössan som hänger på axeln, men
får stanna till mitt i den rörelsen då jag plöts-
ligt ser en älgskalle dyka upp. En älgko kom-
mer smygande, hon stannar till och vädrar.
Jag ser något röra sig bakom kon och ser
efter någon sekund att det är en kalv, den
efterlängtade kalven som jag hoppats få se
varenda gång tiken tagit upp älg tidigare un-
der jakten. Nu står den där tillsammans med
sin ko och vädrar. Jag står som förstenad med
bössan i höjd med midjan. Till slut bestäm-
mer sig kon för att fortsätta i den riktning hon

var påväg mot. På 40-50 meter travar de förbi
mig i grovskogen. Jag får snabbt upp bössan,
ser kon passera i kikaren och när kalven dy-
ker upp smäller det.

Det är ett snabbt skott i en glugg mellan trä-
den, jag blir genast osäker och försöker få ett
nytt läge, men det blir för tätt och går nu för
fort. Jag hinner inte få på en andra smäll. Jag
ropar lite stressat på radion att jag skjutit på
en kalv, och att det går rakt in i det område
vilket mina passkyttar sitter i. Endast 70 me-
ter innanför mig blir det ett kort stånd igen
innan det går vidare ett par hundra meter i
riktning mot min far som sitter i ett vägpass.
Det blir ståndskall ett par hundra meter inn-
anför honom.

Jag går fram och tittar i spåren. Det är fläck-
vis snö och mer snö singlar ner från himlen i
ökande takt. Några meter från skottplatsen
ser jag några bloddroppar. Jag förstår att ti-
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ken knappast lär hjälpa mig att leta, hon står
mellan mig och min far och dunkar på. Men
jag kan utan större problem följa spåren fram
till en mycket tät granskog. Precis i den rå-
gång som skiljer den gallrade skog jag kom-
mer från och den täta granskogen ser jag en
ensam bloddroppe, den enda jag sett efter de
dropparna som fanns i början av spåret. Jag
försöker följa spåren inne i tätan, det är
mycket svårt att handspåra där inne och snö-
fallet tilltar för varje minut som går.

Jag går om och om igen. Spåren kommer ut ur
det täta längre bort, i riktning mot den plats
där tiken nu står och skäller. Där ser jag bara
ett spår. Eftersom snön ligger fläckvis och ny
snö nu vräker ner är det svårt att se. Jag pra-
tar på radion med resten av laget och berättar
att jag inte hittat kalven. De flesta tror att
kalven står med kon där hunden nu skäller.

Min far som är den enda med erfarenhet av
att gå med hund säger dock till mig att kalven
lär ligga där det först blev ett kort stopp efter
skottet. Jag tänker att han nog har rätt. Det
första stoppet med någon minuts ståndskall
skedde 10-talet meter in i granskogen. Jag
går igenom tätningen igen, försöker gå efter
pejlen, hittar inget. Går om igen och försöker
hitta. Där går jag länge och letar efter en
påskuten älgkalv. Jag gör även ett försök att
smyga på ståndet för att se om det är en en-
sam ko hon står med. Men jag kommer inte
in, där det står ligger skrapig snö. Det är tätt
och jag kommer inte närmare än 70 meter.

Tillslut bestämmer vi att några passkyttar får
komma och hjälpa till att leta. Om någon timme
är det mörkt. Alternativet är att åka och hämta
en annan hund att spåra med. Men vi samlas
fyra stycken, en vill smyga på ståndet som
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endast är 250 meter bort, det får han. Vi andra
går in i grantätningen och letar. Vi går tre per-
soner fram och tillbaka där inne utan att hitta
något. Samtidigt lyckas person nummer fyra
med att stöta ståndet så det drar iväg. Vi fort-
sätter att nöta på inne i grantätningen, men
kalven är som uppslukad av jorden.

Så småningom tittar jag på pejlen och ser att
tiken är påväg tillbaka. Vi står och kliar oss i
skallen, vart är kalven? Vi står i ring och tittar
på varandra. Plötsligt fastnar tiken på en
punkt på pejlen. Det är precis där älgspåren
gick in i grantätningen. När tiken är kvar på
samma plats trots att jag ropar på henne från
50 meter förstår jag att sökandet äntligen är
klart. En stor lättnad sköljer över mig när jag
kommer fram och ser Norma sitta på kalvens

rygg och ragga päls. Även hos övriga skrat-
tas det av lättnad. Vi har passerat kalven på
10-talet meter otaliga gången utan att ha sett
den. Den ligger 70 meter från skottplatsen.
En lungsmäll förvissar mig om att den dog
snabbt. Lättnad och glädje äver att lyckas
blandas med skuldkänslor över att ha skjutit
den enda kalv vi sett i livet sedan jakten
böjade. Att bedriva älgjakt med hund i ett
vargrevir är komplicerat på många sätt, vi vet
aldrig hur länge det håller. Kanske gör det
gläjden i varje lyckad dag med hunden extra
stor.

Hälsningar från Ulrica och
Norma, Bjursås.
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Jaktprov 2016-17
Prisprov under säsongen 2016-augusti
till och med 2017-februari. Prov som
är nollade presenteras inte i sin hel-
het utan endast de väsentliga delarna.

Moment som bedöms samt koffecient som
resultatet multipliceras med:
1. Tempo sök:  k=0
2. Sök omfattning: k=1
3. Förm. finna älg: k=1
4. Avst.upptagsplats : k=0,5
5. Ståndssk.uppt: k=1,
6. Ståndssk.kval: k=1
7. Vilja att förfölja: k=1
8. Ställ.flyend.älg: k=1
9. Skalltid: k=1
10. Skall hörbarhet: k=0,5
11. Skalltäthet: k=0,5
12. Samarbete: k=0,5
13. Lydnad: k=1

Bergslagen
SE J(LÖ)CH JAKTDRÖMMENS BALDER
AS29085/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH LURVEN AS27767/2012
Ägare:Lennartsson Erik, Deje
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:83

Datum:2016-12-23 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Nils Lilja
Släpp:08:27 Fann älg:10:32 Prov slut:15:32
Brutit:Nej Hund åter:19:30 GPS:Garmin Astro

Moment
1:6, 2:8, 3:8, 4:10, 5:10, 6:10, 7:10, 8:10, 9:10,
10:6, 11:6, 12:4, 13:4

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:234
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:149 Tid från
synkontakt till upptag:57 Förföljde (km):3.00
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)

Position:KEB Ståndarbete, avstånd:8-15 me-
ter Uppträdande, rörelse:KEB Skällde även: -
Väder/Vind:Klart -10 - 0C Svag Barmark Mycket
skrapigt
Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
Släpp 08:27, ink sök ok, Balder söker om 5-15
min i bra tempo, 09:35 Balder ut från prov-
gruppen, 10:32 ser vi på pejl att han har stannat
2,1 km bort, Balder skallar med 50-70 skall per/
min med bra hörbarhet, lite störande uppehåll,
13:01 skott tillfälle ko kalv, skrapigt före vilket
ger ofrivillig stöt, 13:04 nytt fast stånd 200m,
13:58 stöt, 14:00 nytt stånd 200m, 14:31 miss-
lyckad ink vilket ger sken, Balder är efter älgarna
till provslut. förföljande över 3 km.

J GILLERSHÖJDENS MAXA AS42873/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
KLUKSTORPETS EMBLA AS24568/2010
Far:J BAMSE AS48005/2007 Ägare:Eriksson
Jens, Hällefors Uppf:ERIKSSON JENS, HÄLLE-
FORS

Pris:001 Poäng:79,5

Datum:2016-12-29 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Anders
Ericksson Släpp:08:17 Fann älg:09:33 Prov
slut:14:33 Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin

Moment1:KEB, 2:KEB, 3:6, 4:10, 5:10, 6:10,
7:7, 8:10, 9:10, 10:8, 11:10, 12:5, 13:5

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:246
Gångstånd:46 Ståndtid, upptag:105 Tid från
synkontakt till upptag:73 Förföljde (km):1.20
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
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Position:Mest framför Ståndarbete, avstånd:8-
15 meter Uppträdande, rörelse:Rör sig Skällde
även: - Väder/Vind:Mulet 0 - +10C Svag 0-10
cm snö Ej skrapigt
Sökposition:KEB Sökmönster:KEB
SökhastighetKEB Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
Provplats, Hällefors. Släpp 08:17. Tiken ut di-
rekt, vi ser snart att hon är i älgspår. 09:33 upptag
1,6 km bort, fast stånd. 11:18 sktf, stöter som blir
sken 750 m. 11:23 fast stånd. Tiken skallar 80 -
90 skall / min med mkt bra hörbarhet. 12:17 miss-
lyckad ink, stöt och sken 440 m. 12:20 fast stånd.
12:57 gångstånd. 13:12 fast stånd. 13:27 sktf, stö-
ter med gångstånd som följd. 13:58 fast stånd.
Provet avslutas med ink, tiken kommer nu efter
några försök och kopplas. Förföljande under da-
gen 1,2 km. PBP brukad.

SE J(LÖ)CH JAKTDRÖMMENS BALDER
AS29085/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008 Far:SE
J(LÖ)CH LURVEN AS27767/2012
Ägare:Lennartsson Erik, Deje Uppf:AHLZÉN
JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:77

Datum:2016-10-23 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Olof Nilsson
Släpp:08:00 Fann älg:08:50 Prov slut:13:50
Brutit:Nej Hund åter:13:50 GPS:Garmin Astro

Moment 1:5, 2:4, 3:7, 4:10, 5:10, 6:8, 7:9, 8:6,
9:9, 10:7, 11:6, 12:9, 13:8

Älgarbete:250 Total skalltid:9 Fast stånd:159
Gångstånd:30 Ståndtid, upptag:115 Tid från
synkontakt till upptag:23 Förföljde (km):2.60
Upptag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:Mest
framför Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Vä-
der/Vind:Mulet 0 - +10C Måttlig Barmark Ej

skrapigt Sökposition:Blandat, ingen struktur på
sökarbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över vat-
ten:2 - 4 meter. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):2,1 – 3 km. Återgång (tid):21 – 30 min.

Berättelse
Söker i turer om 2-5 min i bra tempo. Kan kallas in
under sök. 08:50 upptag 870m bort som står fast.
Skäller 50-65 skall per minut med mycket bra
hörbarhet men med något störande uppehåll. 10:44
skottillfälle på ensam ko följt av misslyckad in-
kallning 10:45 stöt som blir gångstånd 1,6 km.
11:10 fast. 11:15 gångstånd. 11:20 fast stånd. 11:58
lyckad inkallning. 11:59 skottillfälle följt av hård
stöt som blir sken 2,6km. Hunden åter 13:00. Sö-
ker provtiden ut utan någon mer älgkontakt.
Mycket kuperat område.

J GILLERSHÖJDENS MAXA AS42873/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
KLUKSTORPETS EMBLA AS24568/2010
Far:J BAMSE AS48005/2007
Ägare:Eriksson Jens, Hällefors Uppf:ERIKSSON
JENS, HÄLLEFORS

Pris:001 Poäng:71

Datum:2016-12-14 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Kenneth Pet-
tersson Släpp:08:01 Fann älg:08:12 Prov
slut:13:12 Brutit:Nej Hund åter:15:30
GPS:Garmin Astro

Moment 1:KEB, 2:KEB, 3:8, 4:8, 5:4, 6:10, 7:10,
8:9, 9:10, 10:8, 11:10, 12:4, 13:0

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:205
Gångstånd:4 Ståndtid, upptag:6 Tid från synk-
ontakt till upptag:11 Förföljde (km):4.00 Upp-
tag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar) Position:Mest
framför Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Vä-
der/Vind:Klart -10 - 0C Svag 0-10 cm snö Ej
skrapigt

Sökposition:KEB Sökmönster:KEB
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Sökhastighet: KEB Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
08:01 Hunden släpps. 08:12 Upptag ca 600 m
framför oss. Fast stånd 6 min. 08:18 Gångstånd i
4 minuter sedan tyst. 08:30 Det kommer ko med
kalv förbi oss. 08:40 Fast stånd med mycket bra
hörbarhet, 80 skall / min. 10:41 Skottillfälle på ko
och kalv. Vi stöter. Hunden tyst efter. 11:05 Fast
stånd igen ca 900 m bort. 11:38 Vi stöter igen med
inkallningsförsök som misslyckas. 11.45 Fast stånd
ca 1 km bort. 12:30 Vi har skottillfälle och gör ett
inkallningsförsök igen som misslyckas. Älgarna
skenar och hunden tyst provtiden ut.

J GILLERSHÖJDENS MAXA AS42873/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
KLUKSTORPETS EMBLA AS24568/2010
Far:J BAMSE AS48005/2007 Ägare:Eriksson
Jens, Hällefors Uppf:ERIKSSON JENS, HÄLLE-
FORS

Pris:002 Poäng:67,5

Datum:2016-11-08 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Anders
Ericksson Släpp:07:00 Fann älg:08:55 Prov
slut:13:55 Brutit:Nej Hund åter:14:08
GPS:Garmin Astro

Moment 1:9, 2:7, 3:7, 4:7, 5:6, 6:6, 7:10, 8:3,
9:8, 10:7, 11:10, 12:9, 13:4

Älgarbete:231 Total skalltid:8 Fast stånd:109
Gångstånd:59 Ståndtid, upptag:0 Tid från
synkontakt till upptag:8 Förföljde (km):3.20
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:KEB Ståndarbete, avstånd:8-15 me-
ter Uppträdande, rörelse:Rör sig Skällde även:
- Väder/Vind:Nederbörd -10 - 0C Måttlig 0-10
cm snö Något skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Blandat mönster.
Sökhastighet 4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):3,1 – 4 km. Återgång (tid):56 – 75 min.

Berättelse
Släpp 07:00. Söker i turer om 5 - 12 min i utmärkt
tempo. 08:55 upptag 530 m bort, fast stånd. 08:58
gångstånd förbi oss, sktf på ko + kalv. 09:08 fast
stånd 750 m bort. 09:43 sakta gångstånd. 10:04
fast stånd. 10:35 återigen sakta gångstånd. 11:03
fast stånd. Hunden skallar 80 - 85 skall / min med
mycket bra hörbarhet, jämt och utan uppehåll.
11:43 sktf, misslyck. ink. Stöter med sken som
följd. 12:46 är hunden åter. Vi fortsätter fram till
provslut utan någon mer älgkontakt. Förföljande
under dagen 3,2 km. Ink under sök ua.

SE J(LÖ)CH JAKTDRÖMMENS BALDER
AS29085/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH LURVEN AS27767/2012
Ägare:Lennartsson Erik, Deje Uppf:AHLZÉN
JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:000 Poäng:44,5

Datum:2016-11-26 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Roger Modén
Släpp:08:15 Fann älg:09:28 Prov slut:15:22
Brutit:Nej Hund åter:15:45 GPS:Garmin Astro

Moment 1:6, 2:6, 3:8, 4:10, 5:4, 6:2, 7:10, 8:2,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:62  Förföljde (km):5.50 Upptag:1
Återgång (km):5,1 – 8 km. Återgång (tid):56 –
75 min.

Berättelse
Provplats: Tönnet Hunden söker i turer om 3-9
min samt en tur på 13 min i bra tempo. Upptag
9.28, 1800 meter bort, fast stånd på upptags-
platsen. Skallets hörbarhet är utmärkt. 9,38 tyst
sken. Hunden avbryter förföljandet efter 5,5 km
och tar spårlöpan åter. Hunden åter och kopplas
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11.35. Traktbyte. 11.55 släpp och hund ut. Hund
åter 12.53 kopplas. Traktbyte. 13.27 släpp. Hund
söker lika som tidigare. 14.00 hund ut och provet
avslutas 15,22 med hund ute i skogen.

J GILLERSHÖJDENS MAXA AS42873/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
KLUKSTORPETS EMBLA AS24568/2010
Far:J BAMSE AS48005/2007 Ägare:Eriksson
Jens, Hällefors Uppf:ERIKSSON JENS, HÄLLE-
FORS

Pris:000 Poäng:41,5

Datum:2016-12-16 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Tomas Lager
Släpp:07:54 Fann älg:09:58 Prov slut:14:58
Brutit:Ja Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment 1:8, 2:8, 3:9, 4:10, 5:0, 6:0, 7:10, 8:1,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:9, 13:4

Älgarbete:90 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Återgång (km):5,1 – 8 km. Återgång (tid):41 –
55 min.

Berättelse
Silvergruvan, Hällefors. 07:54 släpp. Tiken går
direkt ut och över en sjö och större väg. 09 02
kopplas tiken på vägen för att ej gå över svag is.
09 24 nytt släpp. 09 57 upptag på ensam älg
avstånd 1, 8 km som blir sken, förföljande 2 km.
10 20 tiken åter. 11 03 tyst upptag på ensam älg
avstånd 700 m. sken 3 km. 11 31 tiken åter. 12:50
tiken kommer med ko och kalv (tyst upptag på ca
300m) sken och förföljande 3 km. 13 30 tiken åter.
Tiken söker i turer om 5 - 20 min i mycket bra
tempo. Inkallningsbar på sök. 14 30 bryter föra-
ren provet. PBP använd.

J GILLERSHÖJDENS MAXA AS42873/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
KLUKSTORPETS EMBLA AS24568/2010
Far:J BAMSE AS48005/2007
Ägare:Eriksson Jens, Hällefors Uppf:ERIKSSON
JENS, HÄLLEFORS

Pris:000 Poäng:40

Datum:2016-12-07 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Tomas Lager
Släpp:07:49 Fann älg:08:03 Prov slut:13:03
Brutit:Ja Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment 1:8, 2:8, 3:8, 4:5, 5:2, 6:0, 7:10, 8:2,
9:KEB, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:123 Total skalltid:KEB Fast stånd:4
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:3 Tid från synk-
ontakt till upptag:10 Förföljde (km):11.00
Upptag:2 Återgång (km):4,1 – 5 km. Återgång
(tid):31 – 40 min.

Berättelse
Hällefors. Tiken söker i turer om 10 - 15 minuter
i mycket bra tempo och är inkallningsbar på sök.
08 03 upptag på 300 m efter (8 min). 08 04 sken
3 km. Tiken åter 08 59. 09 14 upptag på 500 m
(10 min). 09 17 sken 8 km. Ingen mer älgkontakt.
Föraren bryter provet 11 52. PBP använd.

SE J(LÖ)CH JAKTDRÖMMENS BALDER
AS29085/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH LURVEN AS27767/2012
Ägare:Lennartsson Erik, Deje Uppf:AHLZÉN
JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:000 Poäng:32,5

Datum:2016-12-10 Lokalklubb:Bergslagens ÄK
Område:Område Öster Domare:Henrik Hallgren
Släpp:08:20 Fann älg:08:55 Prov slut:15:24
Brutit:Nej Hund åter:15:46 GPS:Garmin Astro

Moment 1:6, 2:6, 3:5, 4:6, 5:0, 6:0, 7:10, 8:1,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:206 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:0  Sök-
hastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):5,1 – 8 km. Återgång (tid):Över 76 min.
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Berättelse
08:20 Släpp och söker i turer om 5-15 minuter i
bra tempo. Inkallning på sök ok. 08:55 Upptag
400 meter bort som blir sken. 09:01 Passerar en
ensam ko provgruppen på 10 meter med hunden
ca 1 minut efter och tyst. 10:00 Hunden har av-
brutit förföljandet efter ca 5 km och börjar tillba-
kagång. 11:00 Hunden åter. Traktbyte. 11:43
Släpp. Söker i turer om 2-5 minuter. 12:25 Trakt-
byte 13:11 Släpp. Vi ser spår efter flera älgar som
hunden tar bakspåret på en stund in han kommer
tillbaka . 14:03 Upptag 500 meter bort som blir
sken och efter ca 2 km tappar vi hunden på pejlen
så vi börjar att går efter. 14:55 Får vi in hunden på
pejlen igen och ser att han är på väg tillbaka efter
ett förföljande på minst 2 km. 15:24 Provet avslu-
tas med hunden i skogen på väg tillbaka.

Dalarna
J GILLERSHÖJDENS MAXA AS42873/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
KLUKSTORPETS EMBLA AS24568/2010
Far:J BAMSE AS48005/2007 Ägare:Eriksson
Jens, Hällefors Uppf:ERIKSSON JENS, HÄLLE-
FORS

Pris:001 Poäng:79

Datum:2017-01-24 Lokalklubb:Dalarnas ÄK
Område:Område söder Domare:Göran Nordh
Släpp:08:00 Fann älg:08:25 Prov slut:13:25
Brutit:Nej Hund åter:13:55 GPS:Garmin Astro

Moment 1:8, 2:9, 3:8, 4:7, 5:3, 6:10, 7:10, 8:9,
9:10, 10:10, 11:10, 12:5, 13:4

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:234
Gångstånd:16 Ståndtid, upptag:0 Tid från
synkontakt till upptag:6 Förföljde (km):5.70
Upptag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:Mest
bakom Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Vä-
der/Vind:Klart -10 - 0C Måttlig 10-30 cm snö
Mycket skrapigt
Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,

vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
Provplats: Sunnansjö Tiken gör en sök tur om 15
min i mycket bra tempo, inkallning under sök UA.
08:25 Tyst upptag 530 m bort sken. 08:40 Hör vi
tiken i fast stånd 2,7 km bort. 09:58 Tystnar tiken
sken. 10:07 Nytt stånd 530 m bort. 10:58 Ofrivil-
lig stöt sken. 11:12 Fast stånd 975 m bort. 12:02
Skott tillfälle misslyckad inkallning som resulte-
rar i sken. 12:08 Stånd 310 m bort. 12:20 Gång-
stånd. 12:30 Stånd 430 m bort. 12:35 Gångstånd.
12:39 Stånd 330 m bort. 13:17 Skott tillfälle stöt
tyst sken. 13:23 Gångstånd som börjar 410 m
från förra stånd platsen gångstånd till provtidens
slut. Tiken skallar med 90-115 skall/ minut i ut-
märkt hörbarhet.

Gävleborg
J JAKTDRÖMMENS DIVA AS18271/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON
AS34478/2005 Ägare:Ahlzen Gunnar, Färila
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:83,5

Datum:2016-11-05 Lokalklubb:Gävleborgs ÄK
Område:Norra Domare:Hans Eriklinds
Släpp:07:20 Fann älg:08:22 Prov slut:13:22
Brutit:Nej Hund åter:14:10 GPS:Garmin Astro

Moment 1:KEB, 2:KEB, 3:10, 4:10, 5:10, 6:10,
7:8, 8:9, 9:10, 10:8, 11:7, 12:10, 13:4

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:245
Gångstånd:11 Ståndtid, upptag:122 Tid från
synkontakt till upptag:58 Förföljde (km):1.60
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:KEB Ståndarbete, avstånd:KEB Upp-
trädande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Vä-
der/Vind:Mulet -10 - 0C Måttlig 0-10 cm snö
Något skrapigt
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Sökposition:KEB Sökmönster:KEB Sök-
hastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
Provplats: Ygsbo. Släpp 07:20,tiken kallas in och
ger sig sedan direkt ut och 08:22 blir det upptag
som står fast 2;1 km bort. Tiken skallar med 60-
70 skall/min. med mycket bra hörbarhet. 10:18
skottchans på ko med 2 kalvar, 10:24 stöt, gång-
stånd t.o.m 10:26,fast. 11.06 misslyckad inkall-
ning, stöt,gångstånd t.o.m 11.10, fast. 11:14 tar
tiken en kontakt. 11:20 skäller hon igen till 11.30,
tyst. 11:43 kommer tiken på besök och är med
oss till 11:58, då hon tar an förföljandet av älgarna
som gått undan. 12:08 fast stånd igen 1,6 km bort.
13:06, stöt, gångstånd 13:11 åter fast och hon skäl-
ler till provets slut.

J JAKTDRÖMMENS DIVA AS18271/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON
AS34478/2005 Ägare:Ahlzen Gunnar, Färila
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:80

Datum:2016-10-01 Lokalklubb:Gävleborgs ÄK
Område:Norra Domare:Niklas Näslund
Släpp:06:28 Fann älg:06:30 Prov slut:11:30
Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment1:KEB, 2:KEB, 3:7, 4:4, 5:10, 6:10, 7:9,
8:9, 9:10, 10:7, 11:7, 12:10, 13:6

Älgarbete:285 Total skalltid:10 Fast stånd:255
Gångstånd:10 Ståndtid, upptag:105 Tid från
synkontakt till upptag:2 Förföljde (km):2.00
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:Mest sidan Ståndarbete, avstånd:0-7
meter Uppträdande, rörelse:Rör sig Skällde
även: - Väder/Vind:Klart 0 - +10C Måttlig Bar-
mark Ej skrapigt

Sökposition:KEB Sökmönster:KEB
SökhastighetKEB Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):1,1 – 2 km. Återgång (tid):9 – 15 min.

Berättelse
Ygsbo. id ok. 06:28 släpp, tiken direkt ut 200m
upptag fast 06:30. 08:05 skt 08:15 stöt gångstånd,
08:20 fast 150m. 08:50 skt lyckad ink efter upp-
repade försök. stötförsök fram till 09:15 då det
blir gångstånd. 09:20 fast. 10:05 mkt hård stöt
tyst, 10:25 fast 2000m. 11:15 tyst o tiken åter vid
provslut. En tidigare kontakt efter 90min, mkt bra
hörbarhet 60/70 skall/min.

J KLUKSTORPETS HERMES AS21328/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:J RÄVA-
MYRENS LINKA AS34480/2005
Far:SE J(LÖ)CH SE UCH RASKÄNGETS
OZZY AS45926/2006 Ägare:Eklund Jan, Jädraås
Uppf:MEIJER ROGER, ALSEN

Pris:003 Poäng:59

Datum:2016-12-11 Lokalklubb:Gävleborgs ÄK
Område:Södra Domare:Yngve Bäckius
Släpp:08:27 Fann älg:10:04 Prov slut:
Brutit:Nej Hund åter:15:40 GPS:Ja

Moment 1:9,  2:7, 3:8, 4:7, 5:6, 6:4, 7:10, 8:2,
9:4, 10:8, 11:7, 12:6, 13:4

Älgarbete:300 Total skalltid:4 Fast stånd:46
Gångstånd:127 Ståndtid, upptag:0 Tid från
synkontakt till upptag:0 Förföljde (km): -
Upptag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:Mest
framför Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Vä-
der/Vind:Mulet 0 - +10C Måttlig 0-10 cm snö Ej
skrapigt

Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.
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Berättelse
Jädraås. Släpp 8:27. Gör en sök tur direkt på 36
min. Sedan i turer om 7-19 min i utmärkt tempo.
10:04 oroligt upptag 600 m bort. Gångstånd till
10:15 sedan fast. Skallar med 60-70 skall / min
med mycket bra hörbarhet . 10:42 gångstånd till
11:45 sedan fast till 12:00. Gångstånd till 12:57.
Hunden tar kontakt 13:15 men återgår direkt.
Hunden förföljer till provslut. Inkallning under
sök U.A.

J JAKTDRÖMMENS DIVA AS18271/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON
AS34478/2005 Ägare:Ahlzen Gunnar, Färila
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:000 Poäng:37,5

Datum:2016-10-07 Lokalklubb:Gävleborgs ÄK
Område:Norra Domare:Ylva Eriklinds
Släpp:06:47 Fann älg:07:26 Prov slut:11:08
Brutit:Ja Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment1:8, 2:6, 3:6, 4:8, 5:0, 6:2, 7:10, 8:2,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:173 Total skalltid:0 Fast stånd:12
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:0  Återgång
(km):5,1 – 8 km. Återgång (tid):56 – 75 min.

Berättelse
Provplats: Ygsbo. Tiken ut i turer om 5-20 min i
mkt bra tempo. 07:26 upptag 1 skall 426 m bort.
Går loss direkt och kommer runt oss i en båge och
får vind av oss. 08:05 vänder tiken då hon är 2,1
km bort. Vi möter henne i bakspåret 08:55. Trakt-
byte 09:04, ut igen och tyst upptag 09:44 900 m
bort. Vi går däråt och ser språngspår efter älg och
hör sedan tiken skälla 2,8 km bort 10:15. Vi går
däråt tiken skäller men det tystnar och rör sig
10:27. 11:08 möter vi tiken i bakspåret och ägaren
bryter provet då tiken är trött.

JAKTDRÖMMENS NORMHA AS18272/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON
AS34478/2005 Ägare:Sundin Björn, Hudiksvall
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:000 Poäng:28,5

Datum:2016-12-22 Lokalklubb:Gävleborgs ÄK
Område:Norra Domare:Per Sundman
Släpp:07:45 Fann älg:09:15 Prov slut:14:15
Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment 1:5, 2:6, 3:4, 4:6, 5:0, 6:0, 7:7, 8:1,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:30 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Gångstånd:5 Ståndtid, upptag:0Återgång
(km):0,2 – 1 km. Återgång (tid):9 – 15 min.

Berättelse
Provplats Hölick. ID ok. Släpp 07:45. Tiken sö-
ker i turer om 3-18 min i bra tempo. Upptag kom-
mer 09:15 450m från där vi senast hade kontakt
med tiken. Går genast iväg i gångstånd som 09:20
går över våra spår med sken som följd. Tiken för-
följer till 09:30 då hon släpper efter 1 km förföl-
jande. Tiken åter hos provgruppen 09:45. Söker
därefter trångt med enstaka turer om upp till 15min
fram till provslut

JAKTDRÖMMENS NORMHA AS18272/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON
AS34478/2005 Ägare:Sundin Björn, Hudiksvall
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:000 Poäng:10

Datum:2017-01-28 Lokalklubb:Gävleborgs ÄK
Område:Norra Domare:Janolof Joelsson
Släpp:07:45 Fann älg: Prov slut:11:30
Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin Astro
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Moment 1:6, 2:6, 3:0, 4:KEB, 5:KEB, 6:KEB,
7:KEB, 8:KEB, 9:KEB, 10:KEB, 11:KEB,
12:KEB, 13:4

Berättelse
Hölick, 2017-01-28. Tiken identifieras, därefter
ut i medelsökturer om 7 minuter i bra tempo. In-
kallad under sök, ua. Vid två tillfället tar hon efter
spår i drygt 1 km, utan att nå älgarna. Pga dags-
längden avslutar vi 11:30, med tiken i hand, utan
upptag trots en del visten i området.

JAKTDRÖMMENS NORMHA AS18272/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON
AS34478/2005 Ägare:Sundin Björn, Hudiksvall
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:000 Poäng:8

Datum:2016-11-30 Lokalklubb:Gävleborgs ÄK
Område:Norra Domare:Bengt Larsson
Släpp:07:45 Fann älg: Prov slut:10:45 Brutit:Ja
Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment 1:4, 2:4, 3:0, 4:KEB, 5:KEB, 6:KEB,
7:KEB, 8:KEB, 9:KEB, 10:KEB, 11:KEB,
12:KEB13:4

BerättelseTiken söker i turer om 2-5 min i god-
tagbart tempo. Ingen älgkontakt under provtiden.

Jämtland - Härjedalen
J KLUKSTORPETS TINGELING AS21329/
2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J RÄVAMYR-
ENS LINKA AS34480/2005 Far:SE J(LÖ)CH SE
UCH RASKÄNGETS OZZY AS45926/2006
Ägare:Meijer Roger, Alsen
Uppf:MEIJER ROGER, ALSEN

Pris:001 Poäng:81

Datum:2016-10-19 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område väster
Domare:Johan Rhodin

Släpp:07:51 Fann älg:08:55 Prov slut:13:55
Brutit:Nej Hund åter: GPS:Tracker

Moment1:6, 2:7, 3:7, 4:8, 5:7, 6:10, 7:9, 8:9,
9:10, 10:8, 11:10, 12:10, 13:4

Älgarbete:295 Total skalltid:10 Fast stånd:229
Gångstånd:9 Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:14 Förföljde (km):2.10 Upp-
tag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar) Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Svag Barmark Något
skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Blandat mönster.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):1,1 – 2 km. Återgång (tid):16 – 20 min.

Berättelse
Sjuggelberget Sveg. 07:45 Släpp, ut i utmärkt
tempo, efter morron behoven. ink. under sök u.a.
08:16 Upptag öv. 800 m. bort. Lugnt ,men sken
direkt, mot provgruppen älgen passerar oss på
135 m. med hunden i jämnhöjd o enstaka skall i
mkt. bra fart, hunden tystnar. 08:46 Kan vi med
hjälp av Garmin se att hunden vänder efter 3,5
km. 09:07 Hunden åter och går ut direkt mot upp-
tagsplatsen. 09:15 Nytt upptag som är mkt. lugnt.
På samma ställe som förra upptaget, öv. 800 m.
bort. Fast direkt . Hunden har utmärkt förmåga
att finna älg. 11:25 Skotttilf. 35 m. Ensam ko.
Hunden skäller ca. 60 skall/min. med enstaka up-
pehåll, som ej är besvärande vid ansmygning, med
mkt. bra hörbarhet. Provar inkallning utan fram-
gång, med lätt stötn. som följd, hunden tystnar
och nytt fast stånd drygt 100 m. bort. 12:10 Nytt
försök att prova ink. flera gånger 60m. med resul-
tat att hunden gör en paus i skallgivningen. Resul-
tat av ink.försök slutar med sken som följd. Hun-
den tystnar. 12:20 - 12:22 Nytt fast 2 km. bort,
sedan tyst Kan med hjälp av Garmin se att hun-
den vänder efter ytterligare 2 km. och tar bak-
spåren. Hunden åter vid provgruppen 13:13. Ingen
mer älgkontakt.
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SE UCH SE J(LÖ)CH JAKTDRÖMMENS
TRIX AS18268/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON
AS34478/2005 Ägare:Eggen Bjarne, Lillhärdal
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:78

Datum:2016-10-19 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område härjedalen
Domare:Håkan Forsman Släpp:07:45 Fann
älg:08:16 Prov slut:13:16 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:9, 2:KEB, 3:9, 4:10, 5:9, 6:8, 7:10,
8:8, 9:8, 10:8, 11:7, 12:9, 13:4

Älgarbete:289 Total skalltid:8 Fast stånd:177
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:130 Tid från
synkontakt till upptag:8 Förföljde (km):7.50
Upptag:2 Typ av älg:Ensam ko Position:Mest
framför Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Mest stilla Skällde även: -
Väder/Vind:Mulet 0 - +10C Svag Barmark Ej
skrapigt

Sökposition:KEB Sökmönster:KEB Sök-
hastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över vat-
ten:2 - 4 meter. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):5,1 – 8 km. Återgång (tid):56 – 75 min.

Berättelse
Sjuggelberget Sveg. 07:45 Släpp, ut i utmärkt
tempo, efter morron behoven. ink. under sök u.a.
08:16 Upptag öv. 800 m. bort. Lugnt ,men sken
direkt, mot provgruppen älgen passerar oss på
135 m. med hunden i jämnhöjd o enstaka skall i
mkt. bra fart, hunden tystnar. 08:46 Kan vi med
hjälp av Garmin se att hunden vänder efter 3,5
km. 09:07 Hunden åter och går ut direkt mot upp-
tagsplatsen. 09:15 Nytt upptag som är mkt. lugnt.
På samma ställe som förra upptaget, öv. 800 m.
bort. Fast direkt . Hunden har utmärkt förmåga
att finna älg. 11:25 Skotttilf. 35 m. Ensam ko.
Hunden skäller ca. 60 skall/min. med enstaka up-
pehåll, som ej är besvärande vid ansmygning, med

mkt. bra hörbarhet. Provar inkallning utan fram-
gång, med lätt stötn. som följd, hunden tystnar
och nytt fast stånd drygt 100 m. bort. 12:10 Nytt
försök att prova ink. flera gånger 60m. med resul-
tat att hunden gör en paus i skallgivningen. Resul-
tat av ink.försök slutar med sken som följd. Hun-
den tystnar. 12:20 - 12:22 Nytt fast 2 km. bort,
sedan tyst Kan med hjälp av Garmin se att hun-
den vänder efter ytterligare 2 km. och tar bak-
spåren. Hunden åter vid provgruppen 13:13. Ingen
mer älgkontakt.

J RASKÄNGETS MILLA AS40351/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
RASKÄNGETS ANJA AS45928/2006
Far:SE J(LÖ)CH SE UCH RIZTO AS30288/2008
Ägare:Eveby Anders, Föllinge
Uppf:MARCUSSON JÖRGEN, LIT

Pris:001 Poäng:77,5

Datum:2016-10-08 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område väster
Domare:Roger Eriksson Släpp:07:10 Fann
älg:07:35 Prov slut:12:35 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:8, 2:6, 3:6, 4:6, 5:8, 6:10, 7:10, 8:10,
9:10, 10:7, 11:10, 12:4, 13:4

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:242
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:60 Tid från
synkontakt till upptag:10 Förföljde (km):5.00
Upptag:1 Typ av älg:Flera älgar Position:Mest
sidan Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Uppträ-
dande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Svag Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:2 - 4 meter. Drevskall:Släpper inga drev-
skall, vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa.
Återgång (km):KEB. (eller fortfarande älgarbete
vid provslut) Återgång (tid):Älgarbete vid prov-
slut.
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Berättelse
Ottsjön. Tiken söker i perioder om 5-10 min i
mycket bra tempo. 07:35 stånd i upptag 500 me-
ter bort med bra förmåga att finna älg. 08:35
Tyst,sken i 300 meter. 08:37 fast. 09:00 Tyst,sken
i 600 meter. 9:05 fast. 09:45 sktf och stöt. 09:48
förnyat 300 meter bort. 09:50 tyst,sken i 300
meter.09:53 fast. 10:40 misslyckad inkallning .
10:45 stöt,tyst,sken. 10:55 fast 850 meter bort.
12:00 sktf på ko med kalvar och oxe. Misslyckad
inkallning och hård stöt. Tiken förföljer älgarna 2
km till provslut. Tiken skallar 80 skall /min med
mycket bra hörbarhet. Inkallning sök ua.

SE UCH SE J(LÖ)CH JAKTDRÖMMENS
TRIX AS18268/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008 Far:SE
J(LÖ)CH RÄVAMYRENS LIPTON AS34478/
2005 Ägare:Eggen Bjarne, Lillhärdal
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:76

Datum:2016-09-29 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område härjedalen
Domare:Peter Trygg Släpp:06:30 Fann
älg:06:38 Prov slut:11:38 Brutit:Nej Hund
åter:12:50 GPS:Garmin Astro

Moment1:KEB, 2:KEB, 3:7, 4:6, 5:10, 6:10,
7:10, 8:10, 9:10, 10:7, 11:7, 12:8, 13:KEB

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:248
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:137 Tid från
synkontakt till upptag:8 Förföljde (km):3.50
Upptag:1 Typ av älg:Okänt Position:Mest fram-
för Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Uppträ-
dande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Nederbörd 0 - +10C Måttlig Barmark Ej
skrapigt

Sökposition:KEB Sökmönster:KEB
Sökhastighet:KEB Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
Siksjöbergets JK. Hunden släpps 06:30, gör en
bra sväng och det blir stånd 500 m från oss 06:38,
som står fast direkt. 08:40 skottillfälle och hund
på besök. 08:49 misslyckad inkallning. 08:55 stöt-
ning hund tyst, åter ståndskall 08:58 efter en flytt
på 250 m. 09:45 provar inkallning som misslyckas,
stötning 09:50 som går undan i ca 1,5 km med
hunden tyst efter. 10:15 hör vi hunden i fast stånd.
Huden skäller 60 skall/min med mycket bra hör-
barhet. 11:14 ny stötning som går undan i över 2
km, hunden borta vid provslut, utan att vi hör
något mer.

J BÅTNÄSETS LILLAN AS58648/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS SIGGE
AS20601/2012 Ägare:Jonsson Jörgen, Gällö
Uppf:RUNESSON RALF, RAMSELE

Pris:001 Poäng:71

Datum:2016-11-20 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område söder
 Domare:Magnus Mattsson Släpp:07:42 Fann
älg:08:44 Prov slut:13:44 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:8, 2:7, 3:7, 4:6, 5:10, 6:6, 7:7, 8:3,
9:6, 10:8, 11:8, 12:10, 13:9

Älgarbete:141 Total skalltid:6 Fast stånd:125
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:125 Tid från
synkontakt till upptag:6 Förföljde (km):1.10
Upptag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:Mest
framför Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Vä-
der/Vind:Klart -10 - 0C Svag 10-30 cm snö Ej
skrapigt
Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):0,2 – 1 km. Återgång (tid):2 – 8 min.
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Berättelse
Släpp 07:42 Tiken söker under dagen i turer om
10 min i mycket bra tempo Ink sök ua. 08:44
upptag 500 m i medvind fast 10:40 skot-
tillfälle.10:44 inkallning tiken kommer omgående
kopplingsbar. 10:47 tar tiken en kontakt
kopplingsbar.10:49 stöt.11:05 tiken åter efter 1,1
km förföljande. Tiken har under dagen skällt 60-
75 skall/min med en del pauser,men med mycket
bra hörbarhet. Tiken söker som tidigare fram till
provslut utan någon mer älgkontakt.

J RASKÄNGETS MILLA AS40351/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
RASKÄNGETS ANJA AS45928/2006
Far:SE J(LÖ)CH SE UCH RIZTO AS30288/2008
Ägare:Eveby Anders, Föllinge
Uppf:MARCUSSON JÖRGEN, LIT

Pris:002 Poäng:62

Datum:2016-10-30 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område väster
Domare:Thomas Eriksson Släpp:07:10 Fann
älg:07:14 Prov slut:12:46 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:6, 2:6, 3:7, 4:7, 5:6, 6:5, 7:10, 8:2,
9:5. 10:8, 11:9, 12:10, 13:4

Älgarbete:251 Total skalltid:5 Fast stånd:114
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:15 Tid från
synkontakt till upptag:4 Förföljde (km):8.90
Upptag:2 Typ av älg:Ensam ko Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/Vind:Klart
0 - +10C Svag Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:Nej, bryter älgarbete, förföljande vid vat-
tendrag. Drevskall:Släpper inga drevskall, vare
sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):3,1 – 4 km. Återgång (tid):21 – 30 min.

Berättelse
Värmon. Milla går ut direkt och 07:14 upptag 650m
från provgrupp. Fast ståndskall i 15min då de
tystnar och förflyttar sig 500m och nytt fast
ståndskall 07:31 till 09:06. Innan vi hinner fram så
tystnar de och flyttar sig 1,2 km från provgrupp,
09.19 hör vi tiken skälla fast stånd fram till 09:23.
Åter tyst och ekipaget rör sig plötsligt mot oss
och vi får se en ensam ko 09:26 med hunden 30
sekunder efter sig. Tiken gör ett kontaktbesök hos
provgruppen innan hon tar efter älgen igen. Vi ser
på pejlen hur de snabbt flyttar sig längre ifrån oss,
under tiden följer vi efter i dess spår. Efter drygt
5km förföljande ser vi att hunden befinner sig vid
Näldsjön och anar att älgen ger sig ut på en simtur
men hunden blir kvar på land innan hon bestäm-
mer sig för att komma tillbaka och vi möter henne
i spåret 09:55. Traktbyte och nytt släpp 10:27.
Nu gör hon några turer på drygt 5min i bra tempo.
Inkallning under sök ua. 11:00 bedömer vi enligt
pejl och spår att hon har ett tyst upptag 500m
från oss och de rör sig ifrån oss och blir till slut
stopp vid Alsensjön 2,2 km från provgrupp, där
blir hon kvar snurrandes intill sjökanten tills vi tar
oss dit kl 12.30 och konstaterar att troligtvis har
även den/dessa älgar tagit ut i sjön. Vi fortsätter
att gå och hunden söker som tidigare fram till prov-
tids slut. Milla skäller under dagen 80 skall/min
med mycket bra hörbarhet som skulle göra de lätt
att närma sig.

J GÖKMYRAS KING AS26193/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS ILA AS28465/2006 Far:SE
J(LÖ)CH SE UCH FRODO AS43496/2012
Ägare:Jonsson Robert, Hammerdal
Uppf: BOMAN ANDERS, NORSJÖ

Pris:003 Poäng:50,5

Datum:2016-09-30 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område norr
Domare:Adrian Larsson Släpp:06:45 Fann
älg:10:00 Prov slut:15:00 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Tracker

Moment1:8, 2:7, 3:6, 4:6, 5:3, 6:4, 7:6, 8:2, 9:3,
10:10, 11:9, 12:6, 13:4
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Älgarbete:106 Total skalltid:3 Fast stånd:38
Gångstånd:24 Ståndtid, upptag:0 Tid från
synkontakt till upptag:9 Förföljde (km):0.80
Upptag:2 Typ av älg:Ensam tjur Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/Vind:Klart
0 - +10C Kraftig Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):0,2 – 1 km. Återgång (tid):16 – 20 min.

Berättelse
Sikåskälen. Släpp 06:45 hunden söker i ett mycket
bra tempo. allmänt ligger hunden ute i cirka 8-10
min några längre turer förekommer även under
dagen. Inkallning under sök ua. Hunden lämnar
provgruppen 09:51 upptag 10:00 410m bort.
Gångstånd direkt i upptaget. 10:03 får prov-
gruppen se älgen (större oxe) 10:05 viker älgen
rätt på provgruppen och passerar på cirka 10-
15m varav älgen skenar och hunden tystnar. 10:12
hörs hunden igen 220m bort gångstånd. 10:26 fast
stånd cirka 1,2km ifrån upptagsplatsen. 10:50
tystnar hunden. 11:01 kommer hunden till prov-
gruppen. 11:06 tillbaka till älgen och skäller fast
stånd igen. 11:20 tystnar hunden igen och vi kon-
staterar att älgen väljer att fly över en större yta.
11:36 är hunden åter till provgruppen. efter för-
följt flyende älgen i cirka 540m. Hunden har en
utmärkt hörbarhet och en skalltäthet ikring 80skall/
min och däröver utan några avbrott. 12:30 nytt
upptag cirka 180m ifrån provgruppen även här
får vi relativt omedelbart se älgarna ko och kalv.
gångstång i upptaget fram till 12:35 då tysntar
hunden då älgarna passerar en väg. Gör ett kortare
förföljande på cirka 150m för sedan återkomma
till provgruppen 12:40. Hunden söker på fram till
provtidens slut i något kortare sökturer än tidi-
gare på dagen. kopplas 15:00. Hunden anses ha en
bra förmåga att finna älg.

J KLUKSTORPETS BULLIT AS18814/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:J
KLUKSTORPETS TINGELING AS21329/2012
Far:SE J(LÖ)CH ÅFORSENS LUDDE AS44914/
2005 Ägare:Persson Jan, Alsen Uppf:MEIJER
ROGER, ALSEN

Pris:000 Poäng:36,5

Datum:2016-11-21 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område väster
Domare:Kjell Eriksson Släpp:08:10 Fann
älg:08:30 Prov slut:12:10 Brutit:Ja Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:10, 2:8, 3:8, 4:8, 5:0, 6:0, 7:8, 8:1,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:28 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:17 Förföljde (km):1.50 Upp-
tag:1 Typ av älg:Okänt Position:KEB Ståndar-
bete, avstånd:KEB Uppträdande, rörelse:KEB
Skällde även: - Väder/Vind:Nederbörd -10 - 0C
Svag Mer än 30 cm Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Blandat mönster.
Sökhastighet13,1 - 16 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):Över 10 km. Återgång (tid):16 – 20 min.

Berättelse
Valne.08:30 konstateras ett tyst upptag 700m som
08:40 bekräftas via spår över en väg.Hunden åter
08:58 efter ett förföljande på 1,5km.Hunden sö-
ker i allmänhet i perioder om 10-15min i ett ut-
märkt tempo.Inkallning under sök ua.Provet bryts
12:10.

J RASKÄNGETS MILLA AS40351/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:J
RASKÄNGETS ANJA AS45928/2006 Far:SE
J(LÖ)CH SE UCH RIZTO AS30288/2008
Ägare:Eveby Anders, Föllinge
Uppf:MARCUSSON JÖRGEN, LIT

Pris:000 Poäng:36
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Datum:2016-10-28 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område väster
Domare:Mattias Johansson Släpp:08:00 Fann
älg:09:00 Prov slut:14:00 Brutit:Ja Hund
åter:12:30 GPS:Garmin Astro

Moment1:8, 2:6, 3:8, 4:10, 5:0, 6:0, 7:10, 8:1,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:4, 13:4

Älgarbete:190 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:28 Förföljde (km):28.00
Upptag:1 Typ av älg:Ensam kalv(ar)
Position:KEB Ståndarbete, avstånd:KEB Upp-
trädande, rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Klart 0 - +10C Svag Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:2 - 4 meter. Drevskall:Släpper inga drev-
skall, vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa.
Återgång (km):KEB. (eller fortfarande älgarbete
vid provslut) Återgång (tid):Älgarbete vid prov-
slut.

Berättelse
Tiken söker i turer på 5-7 min i mycket bra tempo,
kan kallas in under sök. 09:00 hörs ett skall 1,5
km bort. 10:35 ser vi tiken korsa en väg och där
kan vi konstatera att hon förföljer en ensam kalv.
12:10 bryter ägaren provet.

J BÅTNÄSETS LILLAN AS58648/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS SIGGE
AS20601/2012 Ägare:Jonsson Jörgen, Gällö
Uppf:RUNESSON RALF, RAMSELE
Pris:000 Poäng:30

Datum:2016-11-18 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område söder
Domare:Bengt Persson Släpp:07:42 Fann
älg:07:55 Prov slut:13:36 Brutit:Nej Hund
åter:13:40 GPS:Garmin Astro

Moment 1:7, 2:7, 3:7, 4:8, 5:0, 6:0, 7:7, 8:1,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:0, 13:4

Älgarbete:192 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:11 Förföljde (km):3.10 Upp-
tag:3 Typ av älg:Okänt Position:KEB Ståndar-
bete, avstånd:KEB Uppträdande, rörelse:KEB
Skällde även: - Väder/Vind:Nederbörd -10 - 0C
Svag 10-30 cm snö Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Blandat mönster.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):1,1 – 2 km. Återgång (tid):31 – 40 min.

Berättelse
Tiken ger sig ut i mkt bra tempo och efter 11min
07:55 upptag i vind på 625m avstånd med några
lugna skall och som omgående bär iväg i sken.
Tiken förföljer i 1,3km. 08:14 viker tiken av sitt
bakspår under återgången. 08:24 nytt upptag på
950m avstånd med några lugna skall och som om-
gående bär iväg i sken. Tiken förföljer i 0,7km där
hon avslutar sitt förföljande 08:33 vid en mindre
skogsbilväg. Efter en del trasslande på återvägen
hamnar tiken på en gård och hämtas med bil och
kopplas för traktbyte 10:35. 11:00 nytt släpp.
Inkallning under sök Ua. Tiken gör två sökturer
på 9 respektive 16 min i mkt bra tempo innan hon
11:26 kopplas för traktbyte. 11:42 nytt släpp.
Tiken söker vidare i turer om 5-10 min i mkt bra
tempo, nu med lite trängre sökmönster. 13:04
upptag i sidvind på 500m avstånd med några lugna
skall och som omgående bär iväg i sken. Tiken
förföljer 1,1km innan hon släpper och är på sin
återgång till provgruppen vid provslut.

J BÅTNÄSETS LILLAN AS58648/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS SIGGE
AS20601/2012 Ägare:Jonsson Jörgen, Gällö
Uppf:RUNESSON RALF, RAMSELE

Pris:KEB Poäng:11
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Datum:2016-11-23 Lokalklubb:Jämtland-Härje-
dalens ÄK Område:Område söder
Domare:Bernt Bohlin Släpp:08:00 Fann älg:
Prov slut:12:00 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:8, 2:7, 3:KEB, 4:KEB, 5:KEB,
6:KEB, 7:KEB, 8:KEB, 9:KEB, 10:KEB,
11:KEB, 12:KEB, 13:4

Berättelse
Tiken börjar med en söktur på 10 min i mycket
bra tempo och inkallning testas ua. Går sedan ut
på en 700m runda 20min för att sedan under da-
gen bli olika avst och tider. Går sedan söktiden ut
utan kontakt med någon älg eller spår.

Norrbotten
J GAMMGÅRDENS BORK AS22279/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:J
METTÄJÄRVI TESS BELLA AS22896/2008
Far:J ROY AS24027/2012 Ägare:Lundkvist
Jens, Svensbyn Uppf:ERIKSSON BJÖRN,
VILHELMINA

Pris:002 Poäng:67

Datum:2016-11-01 Lokalklubb:Norrbottens
ÄK Område:Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvs-
byn Domare:Bo Lundström Släpp:07:00 Fann
älg:07:43 Prov slut:12:43 Brutit:Nej Hund
åter:14:05 GPS:Swepoint

Moment 1:7, 2:8, 3:8, 4:7, 5:8, 6:6, 7:10, 8:5,
9:6, 10:7, 11:6, 12:4, 13:4

Älgarbete:251 Total skalltid:6 Fast stånd:131
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:122 Tid från
synkontakt till upptag:25 Förföljde (km):6.60
Upptag:2 Typ av älg:Flera älgar Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Uppträdande,
rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Svag Barmark Något
skrapigt

Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över

vatten:Nej, bryter älgarbete, förföljande vid vat-
tendrag. Drevskall:Släpper inga drevskall, vare
sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):5,1 – 8 km. Återgång (tid):Älgarbete vid
provslut.

Berättelse
Släpp 07:00, Åter från sök 07:18, inkallning ua.
07:43 upptag 1250 meter, fast fram till 09:45,
skottillfälle på två hondjur med en ofrivillig stöt-
ning som följd. 09:48 åter fast efter 350 meter
fram till 09:57 då ståndet går loss med enstaka
skall fram till bred älv där hunden släpper, flykt-
sträcka 2300 meter. Hunden kopplas på vältra-
fikerad väg 10:38. Traktbyte, nytt släpp 11:08
hunden ut direkt, upptag 11,57 på 250 m som blir
sken, hunden borta till provslut. Hunden har un-
der dagen sökt i mycket bra tempo i turer om 5-15
min och med ett skall med mkt bra hörbarhet, 60-
70 skall/min med mindre uppehåll.

J STRANDKULLENS TARRAS AS30087/2011
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
MINDY AS48010/2007 Far:SE J(LÖ)CH
GRANLIMYRA’S TICO AS57339/2004
Ägare:Vannar Magnus, Arvidsjaur
Uppf:AUGUSTSSON MATTIAS, BENGTS-
FORS

Pris:002 Poäng:66,5

Datum:2016-11-05 Lokalklubb:Norrbottens
ÄK Område:Jokkmokk, Kiruna, Gällivare
Domare:Erik Eriksson Släpp:07:42 Fann
älg:08:03 Prov slut:13:03 Brutit:Nej Hund
åter:13:03 GPS:Garmin Astro

Moment1:5, 2:9, 3:6, 4:6, 5:6, 6:5, 7:10, 8:8,
9:4, 10:6, 11:8, 12:9, 13:4

Älgarbete:194 Total skalltid:4 Fast stånd:89
Gångstånd:3 Ståndtid, upptag:49 Tid från
synkontakt till upptag:4 Förföljde (km):7.00
Upptag:1 Typ av älg:Okänt Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/Vind:Klart
-10 - 0C Svag 0-10 cm snö Ej skrapigt
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Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):5,1 – 8 km. Återgång (tid):Över 76 min.

Berättelse
Hunden gör några kortare sökturer. Ut 07:59 upp-
tag 08:03 ,400meter. Fast stånd. 08:40 börjar det
röra sig mycket sakta, ca 200 m fram till 08:52 då
hunden tystnar.Vi kan se i spåren att älgen gått
undan i hård fart. Ofrivillig vindstöt av prov-
gruppen.09:11 fast stånd , ca 2 km från föregå-
ende ståndplats.09:51 börjar det röra sig sig.Tyst
09:54. Åter 11:17.Söker i turer om 15-20 min i bra
tempo, under resterande provtid.Skäller 70-80
skall/min med en del uppehåll, bra
hörbarhet.Inkallning under sök ua

J GAMMGÅRDENS BORK AS22279/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:J
METTÄJÄRVI TESS BELLA AS22896/2008
Far:J ROY AS24027/2012 Ägare:Lundkvist
Jens, Svensbyn Uppf:ERIKSSON BJÖRN,
VILHELMINA

Pris:002 Poäng:66

Datum:2016-11-10 Lokalklubb:Norrbottens
ÄK Område:Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvs-
byn Domare:Lars Pettersson Släpp:07:33 Fann
älg:07:59 Prov slut:12:59 Brutit:Nej Hund
åter:13:03 GPS:Swepoint

Moment1:8, 2:6, 3:6, 4:4, 5:9, 6:6, 7:10, 8:5,
9:6, 10:9, 11:6, 12:9, 13:4

Älgarbete:284 Total skalltid:6 Fast stånd:133
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:118 Tid från
synkontakt till upptag:6 Förföljde (km):5.60
Upptag:2 Typ av älg:Flera älgar Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Nederbörd -10 - 0C Svag 10-30 cm snö
Något skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):2,1 – 3 km. Återgång (tid):16 – 20 min.

Berättelse
Hunden söker i turer 5-10 i mycket bra tempo ,
ink under sök ua. Ut 07:55 för ett upptag 07:59
avst 300 m sken direkt, hunden förföljer 700 m
åter 08:17. Ut 08:27 för ett upptag 08:33 avst 300
m fast, 08:54 tyst 09:04 skall på samma plats.
09:08 tyst 09:15 hunden på besök. 09:30 åter skall
på upptagsplatsen, 11:03 ofrivillig stöt vid
ansmygning sken. 11:04 sktf på tjur som är kvar
på upptagsplatsen, 11:24 hunden åter och går ut
efter tjuren som gått iväg ur synhåll. 12:11 efter 4
km fast stånd, 12:26 tystnar hunden och är åter
13:03. Hunden har skallat 50-60 skall/min med
vissa uppehåll och med utmärkt hörbarhet.

J GAMMGÅRDENS BORK AS22279/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:J
METTÄJÄRVI TESS BELLA AS22896/2008
Far:J ROY AS24027/2012 Ägare:Lundkvist
Jens, Svensbyn Uppf:ERIKSSON BJÖRN,
VILHELMINA

Pris:002 Poäng:62
Datum:2016-12-17 Lokalklubb:Norrbottens
ÄK Område:Boden, Luleå Domare:Lars Petters-
son Släpp:08:08 Fann älg:08:11 Prov slut:13:52
Brutit:Nej Hund åter:16:40 GPS:Swepoint

Moment1:9, 2:7, 3:9, 4:6, 5:4, 6:5, 7:10, 8:2,
9:6, 10:9, 11:6, 12:9, 13:4

Älgarbete:267 Total skalltid:6 Fast stånd:108
Gångstånd:30 Ståndtid, upptag:48 Tid från
synkontakt till upptag:8 Förföljde (km):5.00
Upptag:2 Typ av älg:Okänt Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Svag 0-10 cm snö Något
skrapigt
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Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet10,1 - 13 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):1,1 – 2 km. Återgång (tid):9 – 15 min.

Berättelse
Hunden ut direkt 08:08, 08:11 upptag avst 300 m
sken. 09:20 efter 4 km fågelvägen vxl gångstånd
och fast, 09:50 fast. 10:30 vxlvis gångstånd och
fast lika delar till 10:50 då tystnar hunden, åter
11:50. Koppling och traktbyte, nytt släpp 12:31,
hunden gör två sökturer 9 och 13 min i utmärkt
tempo. Ut 12:56 upptag 13:04 avst 600 m fast,
skäller provtiden ut på upptagsplatsen. Hunden
har skallat 50-60 skall/min med utmärk hörbarhet.
Säkra spårtecken har konstaterats under dagen.
Ink under sök ua.

Sydsvenska
J KLUKSTORPETS AJAX AS18816/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:J
KLUKSTORPETS TINGELING AS21329/2012
Far:SE J(LÖ)CH ÅFORSENS LUDDE AS44914/
2005 Ägare:Andersson Mattias, Torsås
Uppf:MEIJER ROGER, ALSEN

Pris:001 Poäng:74

Datum:2016-12-21 Lokalklubb:Sydsvenska ÄK
Område:Område sydöster Domare:Sten Johans-
son Släpp:08:11 Fann älg:08:12 Prov slut:13:12
Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment1:5, 2:5, 3:3, 4:1, 5:3, 6:10, 7:10, 8:9,
9:10, 10:7, 11:10, 12:10, 13:10

Älgarbete:269 Total skalltid:10 Fast stånd:215
Gångstånd:5 Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:0 Förföljde (km):4.40 Upp-
tag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:Mest sidan
Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Uppträdande,
rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Svag Barmark Ej skrapigt

Sökposition:KEB Sökmönster:KEB

Sökhastighet KEB Förföljande över vatten:2
- 4 meter. Drevskall:Släpper inga drevskall, vare
sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):0,2 – 1 km. Återgång (tid):2 – 8 min.

Berättelse
Ajax ut i full fart. 8.12 tyst upptag, spår av älg 50
meter ut, godtagbar förmåga att finna älg. 8.39 fast
2,9 km ut. Ajax skallar med mycket bra hörbarhet
90 - 100 skall/minut. 10.29 skottchans och stöt.
10.30 fast 100 meter ut. 10.38 tyst, sken. 10.44
gångstånd 900 meter ut. 10.49 fast. 11.34 lyckad
inkallning. 11.36 stöt. 11.37 fast 100 meter ut.
11.52 kontakt. 12.15 lyckad inkallning. 12.18 stöt.
12.20 kontakt, sken. 12.28 fast, 600 meter ut.12.37
tyst. 12.41 kontakt, kopplas. 12.53 loss. Nöjd
hund tar några sök turer på 5 minuter i bra tempo
till provslut

J STRANDKULLENS MOLLY AS29462/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
MINDY AS48010/2007 Far:SE J(LÖ)CH
KLUKSTORPETS KASK AS24567/2010
Ägare:Andersson Per-ola, Hyltebruk
Uppf:AUGUSTSSON MATTIAS, BENGTS-
FORS

Pris:002 Poäng:65,5

Datum:2016-12-21 Lokalklubb:Sydsvenska ÄK
Område:Område sydväster Domare:Peter An-
dersson Släpp:08:06 Fann älg:08:59 Prov
slut:13:59 Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin
Astro

Moment1:9, 2:3, 3:4, 4:4, 5:10, 6:8, 7:7, 8:8,
9:8, 10:7, 11:8, 12:2, 13:7

Älgarbete:203 Total skalltid:8 Fast stånd:165
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:100 Tid från
synkontakt till upptag:3 Förföljde (km):1.70
Upptag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Måttlig Barmark Ej skrapigt
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Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Mest cirkelformat. Sök-
hastighet10,1 - 13 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):0,2 – 1 km. Återgång (tid):2 – 8 min.

Berättelse
Molly söker i turer om 2 - 5 min i utmärkt tempo.
Inkallning under sök ok. 8:59 upptag 250 m ut
fast. 9:42 besök. 1001 besök. 10:33 besök. 10:42
skottillfälle och lyckad inkallning. 10:50 stöt.
(Mellan 8:59 och 10:50 11 min uppehåll i skall).
10:58 fast 400 m ut. 11:46 inkallning med vis tve-
kan och stöt. 11:59 fast 900 m ut följer efter med
korta skallserier. 12:16 besök. När tiken går till-
baka till ståndplatsen har älgen flytt följer efter ca
400 m. 12:22 åter. Tiken skallar med ca 80 skall
per min med mycket bra hörbarhet och pauser.
Går provtiden ut utan mer älgkontakt.

J MOSSHULTANS AYA AS19791/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor: INDY
AS24031/2012 Far:SE UCH SE J(LÖ)CH
HJORTRONKÄRRETS TIGER AS26497/2009
Ägare:Andersson Per-ola, Hyltebruk
Uppf:ANDERSSON PER-OLA, HYLTEBRUK

Pris:002 Poäng:64,5

Datum:2016-11-16 Lokalklubb:Sydsvenska ÄK
Område:Område sydväster Domare:Mats An-
dersson Släpp:07:32 Fann älg:07:52 Prov
slut:12:52 Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin
Astro

Moment1:5, 2:4, 3:5, 4:4, 5:4, 6:8, 7:7, 8:8, 9:10,
10:6, 11:7, 12:2, 13:9

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:176
Gångstånd:30 Ståndtid, upptag:8 Tid från
synkontakt till upptag:6 Förföljde (km):1.20
Upptag:1 Typ av älg:Ensam tjur Position:Mest
bakom Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Mest stilla Skällde även: -
Väder/Vind:Mulet 0 - +10C Svag Barmark Ej
skrapigt

Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet1 - 4 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):0,2 – 1 km. Återgång (tid):Älgarbete vid
provslut.

Berättelse
Ink u sök ok söker turer 2-5 min bra tempo 07:52
Upptag fast 200 m ut skallar70-80/min med bra
hörbarhet med pauser. 08:00 Tyst besök 08:05
Tillbaks på upptagsplats förfölj 300m 08:09 Skal-
lar fast 09:21 Tyst besök 09:29 Skallar fast 09:50
Skottillfälle tjur lätt stöt tyst 09:53 Skallar fast
150m bort 10:46 Tyst besök 10:57 Gångstånd
850m 11:25 Vänder vid väg åter provgrupp 11:48
Tar sig an spåret 12:20 Skallar fast 800 m bort
12:30 Tyst besök 12:35 Skallar fast 12:40 Ofrivil-
lig stöt gångstånd 150m 12:42 Skallar fast 12:48
Ser samma tjur.12:49 Inkallning utan tvekan.

J MOSSHULTANS AYA AS19791/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor: INDY
AS24031/2012 Far:SE UCH SE J(LÖ)CH
HJORTRONKÄRRETS TIGER AS26497/2009
Ägare:Andersson Per-ola, Hyltebruk
Uppf:ANDERSSON PER-OLA, HYLTEBRUK

Pris:002 Poäng:63,5

Datum:2016-11-18 Lokalklubb:Sydsvenska ÄK
Område:Område sydväster Domare:Stig Johans-
son Släpp:07:45 Fann älg:10:45 Prov slut:15:45
Brutit:Nej Hund åter:15:45 GPS:Garmin Astro

Moment1:7, 2:7, 3:5, 4:3, 5:9, 6:7, 7:3, 8:5, 9:6,
10:8, 11:10, 12:6, 13:8

Älgarbete:170 Total skalltid:6 Fast stånd:131
Gångstånd:5 Ståndtid, upptag:99 Tid från
synkontakt till upptag:3 Förföljde (km):0.50
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:Mest sidan Ståndarbete, avstånd:8-15
meter Uppträdande, rörelse:Rör sig Skällde
även: - Väder/Vind:Mulet 0 - +10C Svag Bar-
mark Ej skrapigt
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Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Blandat mönster.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):0,2 – 1 km. Återgång (tid):2 – 8 min.

Berättelse
Ut i sök med bra fart och omfattning,turer om 5-
15 min.Ink.från sök ok.10:42 återkommer hunden
från en längre söktur. 10:45 uppt.200m framför
oss fast i uppt.Tiken skallar med mkt.bra hörb.75-
80 skall per min. 12:03 besök 12:14 åter hos äl-
garna.12:30 skottch.12:35 missl.ink. lätt stöt och
gångstånd. 12:40 åter fast eft.550 m.12:55
tyst.13:00 besök.13:10 åter hos älgarna.13:25
lyckad ink.13:27 hos älgarna stöt tyst sken vän-
der eft.450 m. 13:35 åter och vi fortsätter utan ny
älgkont.till provslut.

J MOSSHULTANS CISSI AS16413/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor: INDY
AS24031/2012 Far:SE J(LÖ)CH SE VCH SE
UCH MOSSHULTANS HADES AS36027/2010
Ägare:Andersson Per-ola, Hyltebruk
Uppf:ANDERSSON PER-OLA, HYLTEBRUK

Pris:003 Poäng:54,5

Datum:2016-12-16 Lokalklubb:Sydsvenska ÄK
Område:Område sydväster Domare:Bo
Torstensson Släpp:08:26 Fann älg:10:20 Prov
slut:15:20 Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin
Astro

Moment1:5, 2:3, 3:7, 4:5, 5:10, 6:6, 7:4, 8:5,
9:6, 10:7, 11:6, 12:1, 13:4

Älgarbete:180 Total skalltid:6 Fast stånd:126
Gångstånd:11 Ståndtid, upptag:91 Tid från
synkontakt till upptag:5 Förföljde (km):0.30
Upptag:1 Typ av älg:Flera älgar Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet -10 - 0C Svag Barmark Något skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Blandat mönster.
Sökhastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:KEB. (eller hittas i fast
stånd) Återgång (km):0,2 – 1 km. Återgång
(tid):2 – 8 min.

Berättelse
Cissi ut i bra tempo med turer på i allmänhet 2
min. inkallning ok. 10.20 lugnt upptag 300 m bort
sen senaste kontakt, fast. Tiken skallar 55-75 skall
med mycket bra hörbarhet. Fram till 11:56 då det
blir en ofrivillig stöt o gångstånd, besöker Cissi
oss 5 gånger men går omgående tillbaka till äl-
garna. 12.01 skottillfälle på ko o kalv samt ytter-
ligare en älg. 12.04 tyst, besök 12.16 på ståndet.
12.26 tyst o besök. 12.30 på ståndet. 12.37 tyst o
besök. 12.40 på ståndet. 12.47 tyst o besök. 12:56
på ståndet. 13.07 stöt, tyst. 13.10 gångstånd 300
m bort. 13.13 tyst. 13.20 kommer tiken åter. Vi
går provtiden ut utan något mer.

ÄLEBRÄCKS TROLLE AS42795/2009
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH ÄLEBRÄCKS TROJA AS16993/2002
Far:SE J(LÖ)CH ÅFORSENS LUDDE AS44914/
2005 Ägare:Andersson Per-ola, Hyltebruk
Uppf:IVARSSON MIKAEL, ALAFORS

Pris:000 Poäng:11

Datum:2016-12-01 Lokalklubb:Sydsvenska ÄK
Område:Område sydväster Domare:Louise
Håkansson Släpp:07:45 Fann älg:09:39 Prov
slut: Brutit:Ja Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment1:5, 2:7, 3:0, 4:KEB, 5:KEB, 6:KEB,
7:0, 8:0, 9:KEB, 10:KEB, 11:KEB, 12:KEB, 13:4

Berättelse
07:45 Hund söker ut med bra tempo i 5 min turer
enstaka 15-18 min och ink u sök ua. 09:39 går
provgrupp och hund när han kommit tillbaks från
söktur på ensamt hondjur. 09:42 Hund tar ej upp
och visar heller ej vilja till att förfölja djur därav
tar domare och ägare beslut om att bryta prov.
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J STRANDKULLENS MOLLY AS29462/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
MINDY AS48010/2007 Far:SE J(LÖ)CH
KLUKSTORPETS KASK AS24567/2010
Ägare:Andersson Per-ola, Hyltebruk
Uppf:AUGUSTSSON MATTIAS, BENGTS-
FORS

Pris:KEB Poäng:8
Datum:2016-12-06 Lokalklubb:Sydsvenska ÄK
Område:Område sydväster Domare:Mats An-
dersson Släpp:07:50 Fann älg: Prov slut:11:00
Brutit:Nej Hund åter: GPS:Garmin Astro

Moment1:4, 2:4, 3:KEB, 4:KEB, 5:KEB,
6:KEB, 7:KEB, 8:KEB, 9:KEB, 10:KEB,
11:KEB, 12:KEB, 13:4

Berättelse
Söker i turer 2-5 min i godtagbart tempo ink u sök
ok. Provet avslutas inga upptag.

ÄLEBRÄCKS TROLLE AS42795/2009
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH ÄLEBRÄCKS TROJA AS16993/2002
Far:SE J(LÖ)CH ÅFORSENS LUDDE AS44914/
2005 Ägare:Andersson Per-ola, Hyltebruk
Uppf:IVARSSON MIKAEL, ALAFORS

Pris:KEB Poäng:8

Datum:2016-09-02 Lokalklubb:Sydsvenska ÄK
Område:Område sydväster Domare:Peter An-
dersson Släpp:06:14 Fann älg: Prov slut:10:14
Brutit:Nej Hund åter: GPS:B-Bark

Moment1:5, 2:4, 3:KEB, 4:KEB, 5:KEB,
6:KEB, 7:KEB, 8:KEB, 9:KEB, 10:KEB,
11:KEB, 12:KEB, 13:4

Berättelse
Hunden söker i turer om 2-5 min i bra tempo
några på upp till 14 min. Inkallning under sök ua.
Går i för dagen älgtomma marker.

Västerbotten
J JAKTDRÖMMENS ODEN AS29084/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008 Far:SE
J(LÖ)CH LURVEN AS27767/2012
Ägare:Andersson Lage, Norsjö Uppf:AHLZÉN
JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:90,5

Datum:2016-10-08 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Skellefteå Domare:Roger Olsson
Släpp:07:05 Fann älg:08:34 Prov slut:13:34
Brutit:Nej Hund åter:13:34 GPS:B-Bark

Moment1:9, 2:6, 3:8, 4:10, 5:10, 6:10, 7:10, 8:10,
9:10, 10:7, 11:7, 12:9, 13:10

Älgarbete:291 Total skalltid:10 Fast stånd:235
Gångstånd:9 Ståndtid, upptag:114 Tid från
synkontakt till upptag:7 Förföljde (km):3.10
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:Mest framför Ståndarbete, avstånd:0-
7 meter Uppträdande, rörelse:Rör sig Skällde
även: - Väder/Vind:Mulet 0 - +10C Svag Bar-
mark Ej skrapigt

Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet KEB Förföljande över vatten:KEB.
Drevskall:Släpper inga drevskall, vare sig på älg
eller annat vilt, spårlöpa. Återgång (km):1,1 – 2
km. Återgång (tid):21 – 30 min.

Berättelse
07.05 Släpp. Ink ok. 08.27 Ut. 08.34 Upptag
850m. 10.25 Skott tlf ko med kalvar. 10.28 Stöt
tyst. 10.29 skäller 150m bort. 11.23 Lyckad ink.
11.25 Stöt tyst. 11.30 skäller 1km bort. 11.48
Tyst. 11.55 Skäller fast efter 1 km förföljande.
12.38 Lyckad ink. 12.42 Stöt tyst. 12.46 Gång-
stånd 950 m bort. 12.55 Tyst sken. 13.25 hunden
åter. Hunden söker i turer 5-6 min i utmärkt tempo.
Har skallat med 60-65 skall per min med uppehåll
Ej störande, med bra hörbarhet
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J TJÄLSKOGENS ALLIS AS26478/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:
TJÄLSKOGENS KINNA AS30444/2007
Far: ALVIN AS43419/2011 Ägare:Linder Anders,
Tavelsjö Uppf:GAVELIN CHRISTER,
VILHELMINA

Pris:001 Poäng:77,5

Datum:2016-11-01 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Umeå norra Domare:Glenn Nord-
ström Släpp:07:08 Fann älg:07:40 Prov
slut:12:40 Brutit:Nej Hund åter:12:40
GPS:Tracker

Moment1:6, 2:7, 3:8, 4:7, 5:9, 6:8, 7:10, 8:8,
9:8, 10:7, 11:8, 12:9, 13:4

Älgarbete:211 Total skalltid:8 Fast stånd:141
Gångstånd:29 Ståndtid, upptag:110 Tid från
synkontakt till upptag:9 Förföljde (km):4.50
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:KEB Ståndarbete, avstånd:0-7 meter
Uppträdande, rörelse:Rör sig Skällde även: -
Väder/Vind:Mulet -10 - 0C Svag Barmark
Mycket skrapigt

Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över vat-
ten:2 - 4 meter. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):3,1 – 4 km. Återgång (tid):31 – 40 min.

Berättelse
07:40 ett upptag på drygt femhundra meter som
står fast.09:30 skottillfälle på ko med två kalvar
stöt.0935 gångstånd som blir fast 09:50. 10:21
stöter vi på väg in på ståndet i det mycket frasiga
föret. 10:23 gångstånd 10:37 tyst. 11:11 Hunden
åter. Hunden har under dagen skallat med 70-80
skall per minut med bra hörbarhet. Hunden söker
i perioder om fem minuter. Hunden går att kalla in
under sök.

J JAKTDRÖMMENS ODEN AS29084/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008 Far:SE
J(LÖ)CH LURVEN AS27767/2012
Ägare:Andersson Lage, Norsjö Uppf:AHLZÉN
JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:77

Datum:2016-11-02 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Skellefteå Domare:Karl Johan Berg-
mark Släpp:07:15 Fann älg:07:32 Prov slut:12:32
Brutit:Nej Hund åter:13:11 GPS:Tracker

Moment1:KEB, 2:KEB, 3:8, 4:10, 5:6, 6:10,
7:10, 8:9, 9:10, 10:10, 11:5, 12:5, 13:4

Älgarbete:300 Total skalltid:10 Fast stånd:267
Gångstånd:7 Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:12 Förföljde (km):4.50 Upp-
tag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:Mest sidan
Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Uppträdande,
rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Måttlig 0-10 cm snö Något
skrapigt

Sökposition:KEB Sökmönster:KEB
SökhastighetKEB Förföljande över vatten:2 -
4 meter. Drevskall:Släpper inga drevskall, vare
sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
Släpp 07:15. Inkallning efter släpp ua. Hunden
hinner ej göra någon sökrunda utan vi ser hur han
drar iväg i ett högt tempo över ett hygge. Upptag
kl 07:32 på 1300 m som förflyttar sig 800 m innan
det blir fast 07:37.I det skrapiga föret är jag framme
på ståndet 09:48,får skottilfälle på fjoling som
blir till lätt stöt. Det blir sken fram till 10:02 då
det övergår till gångstånd Åter fast 10:10 efter
drygt 3 km flyktsträcka från stöt.11:28 misslyckad
inkallning som blir till stöt.11:34 åter fast stånd
efter 700 m. Provet avslutas 12:32 med hunden i
fast stånd. Hundägaren kan koppla hunden
13:11.Hunden skallar med utmärkt hörbarhet 55
skall/ min något störande uppehåll.
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J TJÄLSKOGENS ALLIS AS26478/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:
TJÄLSKOGENS KINNA AS30444/2007
Far: ALVIN AS43419/2011 Ägare:Linder Anders,
Tavelsjö
Uppf:GAVELIN CHRISTER, VILHELMINA

Pris:001 Poäng:76,5

Datum:2016-09-30 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Umeå norra Domare:Staffan
Widestedt Släpp:07:28 Fann älg:07:49 Prov
slut:13:14 Brutit:Nej Hund åter:15:30
GPS:Tracker

Moment1:8, 2:7, 3:10, 4:9, 5:8, 6:6, 7:10, 8:5,
9:6, 10:9, 11:10, 12:5, 13:8

Älgarbete:241 Total skalltid:6 Fast stånd:110
Gångstånd:21 Ståndtid, upptag:106 Tid från
synkontakt till upptag:13 Förföljde (km):8.20
Upptag:3 Typ av älg:Flera älgar Position:Mest
framför Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Mest stilla Skällde även: -
Väder/Vind:Klart Varm. än +10C Måttlig Bar-
mark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Blandat mönster.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:Nej, bryter älgarbete, förföljande vid vat-
tendrag. Drevskall:Släpper inga drevskall, vare
sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):5,1 – 8 km. Återgång (tid):Älgarbete vid
provslut.

Berättelse
07:28 Släpp. Allis gör en tur på 8 minuter i mycket
bra tempo, kallas in och kopplingsbar. 07:49 Upp-
tag på 700 m och fast. 07:53 gångstånd och om-
växlande sken, konstaterat spår efter ensam älg.
08:35 åter gångstånd, Tiken blir fast vid ett vat-
tendrag 6 km från provgruppen, ser ut att inte
komma upp från ån. 09:35 Med bil hämtas tiken
eftersom fara förelåg för hundens liv. Traktbyte.
10:00 Nytt släpp. 10:15 Nytt upptag mer än 1
km bort och fort undan 2 km; konstaterat spår
efter ensam älg. 10:41 tiken åter. 11:25 Tredje

upptaget ca 750 m bort och fast. 12:55 skottillfälle
på ensam ko, lyckad inkallning och lätt stöt och
undan 200 m och fast stånd till 13:14 provslut.
Allis har under dagen mest sökt i turer om 4-15
minuter mest i mycket bra tempo och omfattning
och skallat med utmärkt täthet 80-100 skall per
minut.

SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS BELLA AS20598/
2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS VILMA AS29266/2009
Far:SE J(LÖ)CH ZORRO AS51787/2005
Ägare:Ekerbro Per-erik, Gunnarn
Uppf:KÄRRMAN THOMAS, GUNNARN

Pris:001 Poäng:74,5

Datum:2016-10-03 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Storuman Domare:Lasse Carstedt
Släpp:06:40 Fann älg:07:37 Prov slut:12:37
Brutit:Nej Hund åter: GPS:Ja

Moment1:6, 2:4, 3:6, 4:6, 5:10, 6:10, 7:5, 8:9,
9:10, 10:7, 11:10, 12:8, 13:5

Älgarbete:294 Total skalltid:10 Fast stånd:252
Gångstånd:34 Ståndtid, upptag:118 Tid från
synkontakt till upptag:9 Förföljde (km):0.70
Upptag:1 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:Mest framför Ståndarbete, avstånd:8-
15 meter Uppträdande, rörelse:Rör sig Skällde
även: - Väder/Vind:Klart -10 - 0C Svag Barmark
Ej skrapigt

Sökposition:Mest vid sidorna.
Sökmönster:Mest som i korridorer. Sök-
hastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
Provplats gunnarn,söker i turer på 5 min i bra
tempo,ink sök ua,07:37 upptag 400 m fast,bra
förmåga finna älg,09:35 tiken tar en kontakt,ej
kopplingsbar,sktf o lätt stöt,undan i gång i 250
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m,09:38 fast,10:19 miss ink,10:22 stöt undan i
gång i 900 m,10:32 fast,11:04 sktf på ko+ kalv,mkt
hård stöt,tyst,11:07skall eft flykt på 400 m,undan
i gång i 600 m,11:15 fast,11:39 stöt,tyst,11:44
gång eft 300 m,11:57 fast,12:31 lyckad ink eft
flera försök.provet avslutas då alla mom är
provade.tiken skallar med 85-90/min under hela
dagen,lätt att närma sig,mkt bra hörbarhet

J RÄVAMYRENS FELICIA AS20595/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS VILMA AS29266/2009
Far:SE J(LÖ)CH ZORRO AS51787/2005
Ägare:Andersson Linn, Gunnarn
Uppf:KÄRRMAN THOMAS, GUNNARN

Pris:001 Poäng:72,5

Datum:2016-10-09 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Storuman Domare:Staffan Yngves-
son Släpp:08:05 Fann älg:09:13 Prov slut:14:48
Brutit:Nej Hund åter:14:48 GPS:Tracker

Moment1:6, 2:6, 3:7, 4:7, 5:9, 6:6, 7:5, 8:7, 9:8,
10:7, 11:10, 12:7, 13:9

Älgarbete:185 Total skalltid:8 Fast stånd:134
Gångstånd:40 Ståndtid, upptag:92 Tid från
synkontakt till upptag:53 Förföljde (km):0.50
Upptag:2 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:KEB Ståndarbete, avstånd:KEB Upp-
trädande, rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Svag Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet10,1 - 13 km/tim. Förföljande över
vatten:Nej, bryter älgarbete, förföljande vid vat-
tendrag. Drevskall:Släpper inga drevskall, vare
sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):0,2 – 1 km. Återgång (tid):2 – 8 min.

Berättelse
Tiken söker i turer om5 till 10 min i bra tempo
0913upptag 1,4 km bort, fast 0924 gång 0959 går
älgarna i sjö och hunden återvänder 1005 hunden
åter traktbyte1040nytt släpp hunden söker nu
mest inom synhåll någon tur på 10 minuter en tur

mer än 25 min1235upptag fast 350 meter bort
tiken skallar 80skall/min utan pauser men bra hör-
barhet1407 skottillfälle, ofrivillig stöt gång 1412
tyst 1418 fast efter en förflyttning på drygt 500
meter 1448 ly inkallning från 150meteroch provet
avslutas mycket bra förmåga att finna älg

J TJÄLSKOGENS ALLIS AS26478/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:
TJÄLSKOGENS KINNA AS30444/2007
Far: ALVIN AS43419/2011
Ägare:Linder Anders, Tavelsjö
Uppf:GAVELIN CHRISTER, VILHELMINA

Pris:001 Poäng:71

Datum:2016-10-04 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Umeå norra Domare:Gert Lindmark
Släpp:07:35 Fann älg:07:47 Prov slut:12:57
Brutit:Nej Hund åter:12:57 GPS:Tracker

Moment1:9, 2:4, 3:9, 4:8, 5:6, 6:6, 7:10, 8:7,
9:7, 10:9, 11:9, 12:0, 13:9,

Älgarbete:249 Total skalltid:7 Fast stånd:125
Gångstånd:31 Ståndtid, upptag:1 Tid från
synkontakt till upptag:3 Förföljde (km):8.00
Upptag:3 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:Mest sidan Ståndarbete, avstånd:8-15
meter Uppträdande, rörelse:Mest stilla Skällde
även: - Väder/Vind:Klart 0 - +10C Kraftig Bar-
mark Ej skrapigt

Sökposition:KEB Sökmönster:Blandat möns-
ter. Sökhastighet10,1 - 13 km/tim. Förföljande
över vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drev-
skall, vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa.
Återgång (km):2,1 – 3 km. Återgång (tid):21 –
30 min.

Berättelse
Allis ut direkt, gör en söktur på 2 min därefter
upptag 0747, på 700m avstånd. Sken0748 och
åter 0810 efter en flyktsträcka på över 3 km.
Lyckad inkallning och söker nu i turer om 3 - 5
min, i utmärkt tempo. 0847 nytt upptag , 1 km
bort och sken 0848. 0935 kopplas tiken på väg,
traktbyte, flyktsträcka över 5 km. 0945 nytt släpp
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och 0948 upptag 200 m från bilen, sken. 0953
gångstånd efter 500 m och 1017 fast, under 1 km
bort. Skallar med 75 - 85 sk/min, med mycket bra
hörbarhet. 1143 skottillfälle ko med kalv, 1147
stöt. 1153 gångstånd som blir fast 1200, 600 m
bort. 1218 tyst och tiken kommer till oss 1232. Vi
går mot ståndplatsen och 1242 börjar tiken skalla
igen på andra sidan en bäck. 1256 visslar ägaren
på tiken och hon kommer direkt , kopplas och
provet avslutas.

J JAKTDRÖMMENS ODEN AS29084/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH LURVEN AS27767/2012
Ägare:Andersson Lage, Norsjö
Uppf:AHLZÉN JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:001 Poäng:70

Datum:2016-10-19 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Lycksele Domare:Dan-ulf Gran-
ström Släpp:07:25 Fann älg:10:45 Prov slut:
Brutit:Nej Hund åter:14:30 GPS:Garmin Astro

Moment1:6, 2:7, 3:8, 4:10, 5:7, 6:7, 7:10, 8:7,
9:7, 10:9, 11:7, 12:0, 13:4

Älgarbete:244 Total skalltid:7 Fast stånd:141
Gångstånd:11 Ståndtid, upptag:0 Tid från
synkontakt till upptag:10 Förföljde (km):6.00
Upptag:2 Typ av älg:Ensam tjur Position:Mest
framför Ståndarbete, avstånd:0-7 meter Uppträ-
dande, rörelse:Rör sig Skällde även: -
Väder/Vind:Mulet 0 - +10C Måttlig Barmark Ej
skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:8 - 15 meter. Drevskall:Släpper inga drev-
skall, vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa.
Återgång (km):KEB. (eller fortfarande älgarbete
vid provslut) Återgång (tid):Älgarbete vid prov-
slut.

Berättelse
Lydnad under sök bra.Hunden går ut och blir borta.
08:00 ser vi på pejlen att det blir ett tyst upptag
som går hårt undan.Hunden förföljer i 6km,och
blir kvar på en väg.09:29 kopplas hunden på
vägen.Traktbyte. 0952 nytt släpp.Hunden söker
i bra tempo med turer om 5-15min.10.48upptag
1km bort det blir sakta gångstånd i 200m. 10:51
fast stånd Mycket bra förmåga att finna älg.Skallar
60-80 skall/min med utmärkt
hörbarhet.12:30skottillfällepå mindre tjur.12:35
stöt tyst 12:37 blir det gångstånd 12:45 900bort
fast stånd13:20 skottillfälle misslyckad inkallning
stöt tyst 13:21 150mbort faststånd provtiden ut.

J JAKTDRÖMMENS ODEN AS29084/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS LITA AS27341/2008
Far:SE J(LÖ)CH LURVEN AS27767/2012
Ägare:Andersson Lage, Norsjö Uppf:AHLZÉN
JOHN OLOV, FÄRILA

Pris:002 Poäng:67

Datum:2016-10-02 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Skellefteå Domare:Anders Lund-
mark Släpp:06:30 Fann älg:10:27 Prov slut:15:27
Brutit:Nej Hund åter:15:27 GPS:Garmin Astro

Moment1:9, 2:4, 3:9, 4:10, 5:10, 6:6, 7:10, 8:3,
9:5, 10:9, 11:9, 12:4, 13:4

Älgarbete:248 Total skalltid:5 Fast stånd:105
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:105 Tid från
synkontakt till upptag:10 Förföljde (km):4.00
Upptag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/Vind:Klart
0 - +10C Måttlig Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet10,1 - 13 km/tim. Förföljande över
vatten:2 - 4 meter. Drevskall:Släpper inga drev-
skall, vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa.
Återgång (km):4,1 – 5 km. Återgång (tid):Över
76 min.
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Berättelse
06:42 Inkallning ok. Hunden söker 2-4 minuter i
utmärkt tempo några turer över 10 minuter under
dagen.8:02 ut 9:12 åter. 10:17 ut. 10:27 upptag på
1200 m står fast, skäller med 70 skall/min med
mycket bra hörbarhet. 12:11 nära ståndet 12:12
tyst, ko kommer kutande förbi oss med hunden
efter. Hunden återvänder inte. ser att det står still
men hunden skäller inte, detta är 4 km från skallet
i svår terräng. 14:35 hunden åter. Vi går till prov-
slut.

AYLA NO46385/14
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor:
METSJÖSTIGENS TROJA AS15673/2010 Far:
JAKKO NO49326/11 Ägare:Eriksen Tor-arne
Søraa, Mosjøen, Norge Uppf:ERIKSEN TOR-
ARNE S, NORGE

Pris:000 Poäng:41
Datum:2016-11-11 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Storuman Domare:André Fjäll-
ström Släpp:08:15 Fann älg:08:25 Prov
slut:13:25 Brutit:Nej Hund åter:14:00
GPS:Garmin Astro

Moment1:6, 2:6, 3:6, 4:7, 5:4, 6:2, 7:10, 8:2,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:210 Total skalltid:0 Fast stånd:10
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:10 Tid från
synkontakt till upptag:20 Förföljde (km):13.00
Upptag:3 Typ av älg:Okänt Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Nederbörd -10 - 0C Svag 10-30 cm snö Ej
skrapigt
Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet10,1 - 13 km/tim. Förföljande över
vatten:Nej, bryter älgarbete, förföljande vid vat-
tendrag. Drevskall:Släpper inga drevskall, vare
sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):Över 10 km. Återgång (tid):Över 76 min.

Berättelse
ink under sök ok,söker i turer om 5-15 min bra
tempo,08:25 tyst upptag 700m från provgrupp
på ensam älg som blir till sken,efter 3km 08:40
släpper hund älg vid en större bäck,hund åter till
provgrupp09:00,09:40 nytt upptag 800m från
provgrupp med stånd på upptagsplats,09:50 går
det lös och hund följer efter 3 km till 10:10 då
hund släpper,10:40 hund åter hos prov-
grupp,11:30 nytt upptag 500m frånprovgrupp på
en tjur som passerar provgrupp i god fart med
hund efter sig,efter 2km hörs några enstaka
skall,hunden följer älg 10km till 12:40 då hund
släpper och går bakspåret mot provgrupp,hunden
borta vid provslut

RÄVAMYRENS MESSI AS20600/2012
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS VILMA AS29266/2009
Far:SE J(LÖ)CH ZORRO AS51787/2005
Ägare:Carlsson Göran, Bullmark
Uppf:KÄRRMAN THOMAS, GUNNARN
Pris:000 Poäng:39,5

Datum:2016-12-05 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Umeå norra Domare:Staffan
Widestedt Släpp:07:51 Fann älg:08:55 Prov
slut:13:55 Brutit:Ja Hund åter: GPS:Tracker

Moment1:10, 2:8, 3:8, 4:10, 5:0, 6:0, 7:9, 8:2,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:45 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Gångstånd:6 Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:14 Förföljde (km):2.20 Upp-
tag:1 Typ av älg:Okänt Position: - Ståndarbete,
avstånd:KEB Uppträdande, rörelse:KEB
Skällde även: - Väder/Vind:Klart 0 - +10C
Måttlig 10-30 cm snö Något skrapigt

Sökposition:Mest vid sidorna.
Sökmönster:Mest cirkelformat. Sök-
hastighet10,1 - 13 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):2,1 – 3 km. Återgång (tid):21 – 30 min.
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Berättelse
Messi söker i turer mellan 5-15 minuter i utmärkt
tempo, lätt att kalla in under sök. Vi ser att Messi
tagit an älgspår och upptag på 1,2 km kommer
08:55. Gångstånd ca 450 meter. 09:01 Sken med
hunden efter, släpper förföljandet efter 2,2 km,
pejl visar att Messi söker sig tillbaka. 09:40. Åter
provgrupp, vi ser att hundens tassar ömmar och
provet avbryts på ägarens begäran.

TJÄLSKOGENS ATHENA AS26477/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik
Mor: TJÄLSKOGENS KINNA AS30444/2007
Far: ALVIN AS43419/2011
Ägare:Liss Robin, Åsele
Uppf:GAVELIN CHRISTER, VILHELMINA

Pris:000 Poäng:29

Datum:2016-11-21 Lokalklubb:Västerbottens
ÄK Område:Södra lappland Domare:Erik Pers-
son Släpp:08:00 Fann älg:08:20 Prov slut:13:25
Brutit:Ja Hund åter: GPS:Ja

Moment1:5, 2:4, 3:5, 4:5, 5:0, 6:0, 7:10, 8:0,
9:KEB, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:59 Total skalltid:KEB Fast stånd: -

Sökposition:KEB Sökmönster:KEB
SökhastighetKEB Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall: - Återgång (km):4,1 –
5 km. Återgång (tid):9 – 15 min.

Berättelse
Tiken gör en sök tur på 3 min i bra tempo. 08:20
konstarterar vi upp tag när älgar passerat väg ti-
ken åter 08:55 trakt bytte släp 09:00 söker nu på
samma vis som tidigare 09:19 upptag 300m bort
som går undan tiken åter 09:43 vi går vidare utan
mer älgkontakt ägaren bryter provet 10:25

Västernorrland
SE J(LÖ)CH SE UCH BÅTNÄSETS HAIKO
AS33018/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012
Far:NORD UCH NORD J(LÖ)CH SÄVLIDENS
JANO AS23830/2011 Ägare:Molin Roger, Sol-
lefteå Uppf:RUNESSON RALF, RAMSELE

Pris:001 Poäng:80

Datum:2016-10-20 Lokalklubb:Västernorrlands
ÄK Område:Västernorrland område 1
Domare:Johnny Stridsman Släpp:06:50 Fann
älg:06:57 Prov slut:11:57 Brutit:Nej Hund
åter:12:30 GPS:Garmin Astro

Moment 1:6, 2:4, 3:10, 4:7, 5:6, 6:8, 7:10, 8:8,
9:10, 10:8, 11:8, 12:7, 13:9

Älgarbete:283 Total skalltid:10 Fast stånd:159
Gångstånd:45 Ståndtid, upptag:0 Tid från
synkontakt till upptag:2 Förföljde (km):12.00
Upptag:2 Typ av älg:Flera älgar Position:Mest
bakom Ståndarbete, avstånd:8-15 meter Upp-
trädande, rörelse:Rör sig Skällde även: - Vä-
der/Vind:Klart 0 - +10C Svag Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):2,1 – 3 km. Återgång (tid):9 – 15 min.

Berättelse
Hunden söker 2-5 min i bra tempo i turer 6.57
upptag 200m bort som skenar. Åter 7.33. Nytt
upptag 7.50 1,3km bort, gångstånd. 8.02 fast till
8.12. Gångstånd till 8.30 i mindre än 1000m. Fast
till 9.05. Gångstånd till 9.20. Hunden skallar 50-
70 skall min, med mkt bra hörbarhet. Fast till 10.37
Då vi får skottillfälle på tjur, ko och kalv. Lyckad
inkallning, stöt. Tyst till 10.50 1,5km bort, fast
stånd till 11.27 då vi stöter. Hunden förföljer fram
till provslut i ca 5 km..
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SE J(LÖ)CH SE UCH BÅTNÄSETS HAIKO
AS33018/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012
Far:NORD UCH NORD J(LÖ)CH SÄVLIDENS
JANO AS23830/2011 Ägare:Molin Roger, Sol-
lefteå Uppf:RUNESSON RALF, RAMSELE

Pris:001 Poäng:79

Datum:2016-09-29 Lokalklubb:Västernorrlands
ÄK Område:Västernorrland område 1
Domare:Leif Strindlund Släpp:04:45 Fann
älg:05:50 Prov slut:10:50 Brutit:Nej Hund
åter:12:30 GPS:Garmin Astro

Moment1:8, 2:7, 3:6, 4:6, 5:9, 6:10, 7:10, 8:10,
9:10, 10:8, 11:5, 12:7, 13:4

Älgarbete:240 Total skalltid:10 Fast stånd:210
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:95 Tid från
synkontakt till upptag:10 Förföljde (km):4.00
Upptag:2 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:Mest framför Ståndarbete, avstånd:8-
15 meter Uppträdande, rörelse:Mest stilla
Skällde även: - Väder/Vind:Klart Varm. än +10C
Svag Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):3,1 – 4 km. Återgång (tid):21 – 30 min.

Berättelse
släpp 04:45 söker i mkt bra tempo med turer om
5-10 min går att kalla in på sök.05:50 upptag 400m,
sken. 06:10 åter efter ett förföljande på mer än 3
km. 07:10 nytt upptag 600m fast stånd, skäller
med mkt bra hörbarhet 50-60 skall något störande
uppehåll. 08:45 sktf ko+kalv stöt hunden tystnar
. Nytt stånd 08:50 efter 500m. 09:50 sktf inkall-
ning går ej ny stöt hunden tystnar.09:55 nytt fast
stånd efter 400m. Hunden skäller vid provslut
10:50.

J BÅTNÄSETS ROZT AS58643/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS SIGGE
AS20601/2012 Ägare:Runesson Ralf, Ramsele
Uppf:RUNESSON RALF, RAMSELE

Pris:002 Poäng:68

Datum:2016-11-18 Lokalklubb:Västernorrlands
ÄK Område:Västernorrland område 1
Domare:Ingvar Holmgren Släpp:07:43 Fann
älg:07:50 Prov slut:13:30 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:KEB, 2:KEB, 3:9, 4:9, 5:3, 6:5, 7:10,
8:2, 9:8, 10:8, 11:10, 12:7, 13:9

Älgarbete:240 Total skalltid:8 Fast stånd:134
Gångstånd:36 Ståndtid, upptag:0 Tid från
synkontakt till upptag:7 Förföljde (km):4.00
Upptag:2 Typ av älg:Ensam tjur Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet -10 - 0C Svag 0-10 cm snö Mycket
skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):1,1 – 2 km. Återgång (tid):31 – 40 min.

Berättelse
Strömnäs Sollefteå 07:43 släpp går ut direkt 07:50
upptag 650 m bort går undan men övergår i gång-
stånd. 08:01 fast stånd efter 1,5 km. Skallar med
mycket bra hörbarhet 90-100 skall i min. 09:05
skenar älgen, en staka skall. Efter 4 km flykt kom-
mer hunden åter i bakspåret 10:10. Traktbyte.
Nytt släpp 10:50. Vi ser på pejlen att hunden
spårar i cirklar uppe i ett berg. 11:50 upptag 1 km
bort rör sig i gångstånd 1,5 km 12:15 fast stånd.
Det är mycket skrapigt och vi kommer inte när-
mare än 500 m. 13:25 görs inkallning på 500 m
avstånd hunden kommer direkt, kopplings-
bar.13:30 provet av slutas
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SE J(LÖ)CH SE UCH BÅTNÄSETS HAIKO
AS33018/2014
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012
Far:NORD UCH NORD J(LÖ)CH SÄVLIDENS
JANO AS23830/2011 Ägare:Molin Roger, Sol-
lefteå Uppf:RUNESSON RALF, RAMSELE

Pris:003 Poäng:59,5

Datum:2016-10-07 Lokalklubb:Västernorrlands
ÄK Område:Västernorrland område 1
Domare:Alexander Ramén Släpp:06:07 Fann
älg:06:10 Prov slut:11:32 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:8, 2:7, 3:7, 4:4, 5:3, 6:6, 7:10, 8:4,
9:6, 10:8, 11:4, 12:9, 13:4

Älgarbete:226 Total skalltid:6 Fast stånd:115
Gångstånd:5 Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:1 Förföljde (km):5.00 Upp-
tag:2 Typ av älg:Ko med kalv(ar) Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/Vind:Klart
0 - +10C Svag Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:2 - 4 meter. Drevskall:Släpper inga drev-
skall, vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa.
Återgång (km):3,1 – 4 km. Återgång (tid):41 –
55 min.

Berättelse
06:07 Släpp. 06:10 Upptag 100 m ifrån oss som
blir till sken direkt. 06:16 Stopp 1,8 km bort. Haiko
skäller med 40-60 skall med störande uppehåll
och mycket bra hörbarhet. 08:11 Lätt stöt som
ganska snabbt övergår till gångstånd. 08:17 Blir
det sedan sken med hund efter. 09:43 är Haiko
åter. Traktbyte och nytt släpp 10:05. Söker nu i
allmänhet om 5-10 minuter i mycket bra tempo.
10:37 Upptag 500 m, sken. Haiko bryter när han
passerar våra spår och är åter 10:50. Söker som
tidigare till provslut. Haiko har mycket bra för-
måga att finna älg.

J RÄV PISKANS ANTE AS31448/2011
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
STELLA AS33748/2008 Far:SE UCH SE
J(LÖ)CH PRÄSTKNIT TAPIO AS28279/2005
Ägare:Bjermkvist Jan-Erik, Bergeforsen
Uppf:Johansson Martin, Munka-Ljungby

Pris:003 Poäng:55,5

Datum:2016-10-08 Lokalklubb:Västernorrlands
ÄK Område:Västernorrland område 2
Domare:Leif Gulin Släpp:08:10 Fann älg:08:25
Prov slut:13:33 Brutit:Nej Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:7, 2:7, 3:6, 4:10, 5:3, 6:4, 7:10, 8:2,
9:3, 10:8, 11:8, 12:7, 13:4

Älgarbete:100 Total skalltid:3 Fast stånd:46
Gångstånd:17 Ståndtid, upptag:0 Tid från
synkontakt till upptag:15 Förföljde (km):3.60
Upptag:1 Typ av älg:Okänt Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Måttlig Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:8 - 15 meter. Drevskall:KEB. (eller hittas
i fast stånd) Återgång (km):2,1 – 3 km. Åter-
gång (tid):16 – 20 min.

Berättelse
Lögdeå, Timrå kommun. Id: OK Hunden försvin-
ner i hög fart. Efter en sökrunda på mera än 3km
upptag 08:25 950m som direkt övergår i ett gång-
stånd ca 600m, 08:34 tyst. 08:38 fast efter 900m.
08:44 tyst. 08:48 fast efter1200m. 09:28 gång-
stånd i 900m. 09:36 tyst. Efter 1500 m avbryter
hunden förföljandet. Hunden åter 10:05. Spår-
tecken efter hund och ensam mindre älg. Trakt-
byte. Nytt släpp 10:13. Hunden söker ut direkt.
10:25 passerar ko med kalv provgruppen. Hun-
den åter 10:53, tar inte efter älgarna. Hunden sö-
ker normalt i perioder om 5-15 min i ett mycket
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bra tempo. Inkallning under sök ua. Skäller med
60-80 skall/min utan pauser och med mycket bra
hörbarhet. Bra förmåga att finna älg.

J RÄV PISKANS ANTE AS31448/2011
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
STELLA AS33748/2008 Far:SE UCH SE
J(LÖ)CH PRÄSTKNIT TAPIO AS28279/2005
Ägare:Bjermkvist Jan-Erik, Bergeforsen
Uppf: Johansson Martin, Munka-Ljungby

Pris:000 Poäng:37

Datum:2016-12-19 Lokalklubb:Västernorrlands
ÄK Område:Västernorrland område 2
Domare:Nils Ålund Släpp:08:10 Fann älg:08:20
Prov slut:13:30 Brutit:Nej Hund åter:13:20
GPS:Garmin Astro

Moment1:6, 2:7, 3:10, 4:10, 5:0, 6:0, 7:10, 8:1,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:0, 13:4

Älgarbete:60 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Gångstånd:5 Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:10 Förföljde (km):3.00 Upp-
tag:1 Typ av älg:Okänt Position:KEB Ståndar-
bete, avstånd:KEB Uppträdande, rörelse:KEB
Skällde även: - Väder/Vind:Klart 0 - +10C
Måttlig 0-10 cm snö Mycket skrapigt

Sökposition:Mest vid sidorna.
Sökmönster:Mest cirkelformat. Sök-
hastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):Hunden hämtas pga. fara för hunden liv.
Återgång (tid):56 – 75 min.

Berättelse
Åsjöarna Timrå Kommun Id ok. Släpp 08:10 hun-
den ut direkt.08:20 upptag 850m bort som över-
går direkt i gångstånd till 08:25.Med bilens hjälp
återfås hunden vid hårt trafikerad väg 09:20.trakt-
byte nytt släpp 09:30.Hunden söker i turer om 5-
12 min i mycket bra tempo dock lite långsammare
på slutet.Ink under sök ua.10:20 Hunden ut på en
längre tur.Åter 11:10.Söker till provets slut utan
fler upptag.

J BÅTNÄSETS ROZT AS58643/2015
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012
Far:SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS SIGGE
AS20601/2012 Ägare:Runesson Ralf, Ramsele
Uppf:RUNESSON RALF, RAMSELE

Pris:000 Poäng:36,5

Datum:2016-12-28 Lokalklubb:Västernorrlands
ÄK Område:Västernorrland område 1
Domare:Kåre Brorsson Släpp:08:05 Fann
älg:09:28 Prov slut:14:28 Brutit:Ja Hund åter:
GPS:Garmin Astro

Moment1:8, 2:6, 3:7, 4:10, 5:0, 6:0, 7:10, 8:1,
9:0, 10:KEB, 11:KEB, 12:7, 13:4

Älgarbete:102 Total skalltid:0 Fast stånd: -
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:0 Tid från synk-
ontakt till upptag:48 Förföljde (km):9.00 Upp-
tag:1 Typ av älg:Okänt Position:KEB Ståndar-
bete, avstånd:KEB Uppträdande, rörelse:KEB
Skällde även: - Väder/Vind:Klart -10 - 0C Svag
0-10 cm snö Mycket skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):4,1 – 5 km. Återgång (tid):31 – 40 min.

Berättelse
Släpp 08:05 Rozt kan kallas in på sök. Gör en sök
tur i mkt bra tempo om 5 min och ytterligare en på
35 min. Upptag 09:28 1,6km älgarna skenar. 11:10
hunden åter, blöder lite om tassar pga det skarpa
föret som råder. Ägaren väljer att bryta provet
och skona tassarna.

Västsvenska
J MICKO AS49974/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor: AKITA
AS23884/2009 Far:SE J(LÖ)CH
GRANLIMYRA’S TICO AS57339/2004
Ägare:Alexandersson Gun, Strömstad
Uppf:KARLSSON PATRIC, STRÖMSTAD
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Pris:001 Poäng:72,5

Datum:2016-10-28 Lokalklubb:Västsvenska
ÄK Område:Västra Provområdet Domare:Dan
Wikenstedt Släpp:07:55 Fann älg:08:10 Prov
slut:13:10 Brutit:Nej Hund åter:13:40
GPS:Garmin Astro

Moment1:5, 2:3, 3:4, 4:2, 5:10, 6:10, 7:10, 8:8,
9:10, 10:7, 11:8, 12:10, 13:4

Älgarbete:241 Total skalltid:10 Fast stånd:202
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:105 Tid från
synkontakt till upptag:1 Förföljde (km):3.20
Upptag:2 Typ av älg:Ko med kalv(ar)
Position:Mest framför Ståndarbete, avstånd:0-
7 meter Uppträdande, rörelse:Mest stilla
Skällde även: - Väder/Vind:Klart 0 - +10C Svag
Barmark Ej skrapigt

Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):2,1 – 3 km. Återgång (tid):16 – 20 min.

Berättelse
Micko söker i turer om 2-5 min i allmänhet i ett
bra tempo. 08:10 upptag 75m ut, fast. 09:50 skot-
tillfälle på ko med kalv. 09:55 misslyckad inkall-
ning, stöt, sken. 09:59 fast 5oom ut. Micko skal-
lar med 60-70 skall/min med mycket bra hörbar-
het och små pauser som medför inga svårigheter
att närma sig. 10:32 ofrivillig stöt av provgruppen,
sken. 11:05 Micko åter efter 2,6km förföljande.
Hunden söker som tidigare. 12:04 upptag 150m
ut, fast. Micko har godtagbar förmåga att finna
älg. 12:24 besöker Micko provgruppen, åter di-
rekt och skallar. 12:48 skottillfälle på ko med kalv,
misslyckad inkallning,stöt, sken. 12:50 fast 200
ut till provslut.

SE J(LÖ)CH RÄVAMYRENS SIGGE AS20601/
2012
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
ERIKEBERGETS VILMA AS29266/2009
Far:SE J(LÖ)CH ZORRO AS51787/2005
Ägare:Broman Anders, Skorped
Uppf:KÄRRMAN THOMAS, GUNNARN

Pris:002 Poäng:61,5

Datum:2016-09-26 Lokalklubb:Västsvenska
ÄK Område:Tävling Domare:Per Forsman
Släpp:06:30 Fann älg:06:33 Prov slut:11:33
Brutit:Nej Hund åter:14:05 GPS:Tracker

Moment1:KEB, 2:KEB, 3:9, 4:5, 5:2, 6:6, 7:10,
8:8, 9:8, 10:10, 11:7, 12:5, 13:0

Älgarbete: - Total skalltid:8 Fast stånd: - Gång-
stånd: - Ståndtid, upptag:3 Tid från synkont-
akt till upptag:3 Förföljde (km): - Upptag:1
Typ av älg:Ensam tjur Position:Mest framför
Ståndarbete, avstånd:0-7 meter Uppträdande,
rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Klart Varm. än +10C Svag Barmark Ej
skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:KEB Sök-
hastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):KEB. (eller fortfarande älgarbete vid prov-
slut) Återgång (tid):Älgarbete vid provslut.

Berättelse
Sigge går ut direkt, upptag 330 m söder prov-
grupp. Hunden har utmärkt förmåga att finna älg.
Fast stånd 3 minuter, går sedan undan. Vi hör en-
staka skall 0644. 0714 fast stånd 3200 m sydost
provgruppen, 0725 gångstånd fram till 0730 åter
fast stånd. 0740 går ståndet loss. 0907 fast stånd
1200 sydost provgruppen. Sigge skallar med jämt
skall om 60-65 skall/min med utmärkt hörbarhet.
1058 skotttillfälle på 4-taggare, misslyckat
inkallningsförsök och stöt, 1103 åter fast stånd
efter 435m. Provet avslutas med Sigge i fast stånd.
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J MICKO AS49974/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor: AKITA
AS23884/2009 Far:SE J(LÖ)CH
GRANLIMYRA’S TICO AS57339/2004
Ägare:Alexandersson Gun, Strömstad
Uppf:KARLSSON PATRIC, STRÖMSTAD

Pris:003 Poäng:58

Datum:2017-01-05 Lokalklubb:Västsvenska
ÄK Område:Västra Provområdet Domare:Bo
Hilmersson Släpp:08:05 Fann älg:10:50 Prov
slut:15:50 Brutit:Nej Hund åter:15:50
GPS:Garmin Astro

Moment1:7, 2:6, 3:5, 4:2, 5:6, 6:6, 7:9, 8:5, 9:5,
10:7, 11:6, 12:9, 13:4

Älgarbete:135 Total skalltid:5 Fast stånd:110
Gångstånd:5 Ståndtid, upptag:35 Tid från
synkontakt till upptag:5 Förföljde (km):2.20
Upptag:1 Typ av älg:Ensam ko Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:Rör sig Skällde även: - Väder/
Vind:Klart Kall. än -10 Svag 0-10 cm snö Mycket
skrapigt

Sökposition:Blandat, ingen struktur på sök-
arbetet. Sökmönster:Blandat mönster. Sök-
hastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):4,1 – 5 km. Återgång (tid):31 – 40 min.

Berättelse
Släpp 08:05 Micko söker i turer om 2-15 min i
mycket bra tempo, ink under sök ua. 10:50 upp-
tag 140 m bort, fast. Micko har bra förmåga finna
älg.11:25 gångstånd 400m 11:30 fast. Micko skal-
lar 60 skall/min med uppehåll, med mycket bra
hörbarhet. 12:40 sktf, stöt, sken 2,2 km 13:00
fast 13:05 tyst 13:40 återkommer Micko, vi går
provtiden ut utan mer älgkontakt.

J MICKO AS49974/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor: AKITA
AS23884/2009 Far:SE J(LÖ)CH
GRANLIMYRA’S TICO AS57339/2004
Ägare:Alexandersson Gun, Strömstad
Uppf:KARLSSON PATRIC, STRÖMSTAD

Pris:003 Poäng:58

Datum:2016-12-15 Lokalklubb:Västsvenska
ÄK Område:Västra Provområdet
Domare:Christer Jörgensen Släpp:08:10 Fann
älg:08:48 Prov slut:13:48 Brutit:Nej Hund
åter:13:50 GPS:B-Bark

Moment1:6, 2:3, 3:6, 4:5, 5:10, 6:6, 7:10, 8:3,
9:4, 10:6, 11:6, 12:9, 13:3

Älgarbete:217 Total skalltid:4 Fast stånd:97
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:97 Tid från
synkontakt till upptag:5 Förföljde (km):6.00
Upptag:1 Typ av älg:Okänt Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet -10 - 0C Svag Barmark Mycket
skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Mest cirkelformat.
Sökhastighet4,1 - 7 km/tim. Förföljande över
vatten:KEB. Drevskall:Släpper inga drevskall,
vare sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):2,1 – 3 km. Återgång (tid):21 – 30 min.

Berättelse
Micko söker i ett bra tempo i allmänhet i turer om
2-3 min. Micko kan kallas in under sök. 08:48
upptag och fast stånd ca 400m ut i medvind. Bra
förmåga att finna älg. Micko har ett skall med bra
hörbarhet. 55 skall min. Skäller reprisartat med
något störande uppehåll. Vid ansmygning i det
skrapiga föret stöts ståndet 10:25 med sken som
följd och Micko tyst efter. Efter ca 6 km förföl-
jande bryter Micko och vi möter honom på sina
bakspår 12:25. Traktbyte och nytt släpp 12:40.
Micko är sliten och söker mest inom synhåll nu.
Ingen mer älgkontakt och hunden kopplas vid
provslut.



3 9

J RONJA AS49971/2013
Ras:Hälleforshund Kön:Tik Mor: AKITA
AS23884/2009 Far:SE J(LÖ)CH
GRANLIMYRA’S TICO AS57339/2004
Ägare:Karlsson Patric, Strömstad
Uppf:KARLSSON PATRIC, STRÖMSTAD

Pris:003 Poäng:52,5

Datum:2016-12-29 Lokalklubb:Västsvenska
ÄK Område:Västra Provområdet Domare:Bo
Hilmersson Släpp:08:05 Fann älg:10:45 Prov
slut:16:00 Brutit:Nej Hund åter:16:00
GPS:Garmin Astro

Moment1:7, 2:7, 3:6, 4:4, 5:6, 6:4, 7:10, 8:2,
9:1, 10:8, 11:6, 12:7, 13:4

Älgarbete:85 Total skalltid:1 Fast stånd:32
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:32 Tid från
synkontakt till upptag:10 Förföljde (km):5.40
Upptag:2 Typ av älg:Okänt Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet 0 - +10C Måttlig Barmark Ej skrapigt
Nya momentenSökposition:Blandat, ingen struk-
tur på sökarbetet. Sökmönster:Blandat möns-
ter. Sökhastighet7,1 - 10 km/tim. Förföljande
över vatten:Nej, bryter älgarbete, förföljande vid
vattendrag. Drevskall:Släpper inga drevskall, vare
sig på älg eller annat vilt, spårlöpa. Återgång
(km):2,1 – 3 km. Återgång (tid):16 – 20 min.

Berättelse
Släpp 08:05 Ronja söker i turer om 2-15 min i
mycket bra tempo, ink under sök ok. 10:45 upp-
tag 220 m bort, sken 4,7 km, tiken bryter vid
sjö.11:25 Ronja återkommer, traktbyte. 11:40 nytt
släpp, tiken söker som tidigare. 12:45 upptag 250
m ut, sken 400 m 12:48 fast. Ronja har bra för-
måga finna älg, tiken skallar 50-60 skall/min med
mycket bra hörbarhet. 13:20 tyst, sken tiken föl-
jer 300 m. 13:30 Ronja återkommer, vi går prov-
tiden ut utan mer älgkontakt.

Östsvenska
ÄLEBRÄCKS LOTUS AS38538/2008
Ras:Hälleforshund Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH
SE UCH ÄLEBRÄCKS TROJA AS16993/2002
Far:SE UCH SE J(LÖ)CH PRÄSTKNIT
TAPIO AS28279/2005
Ägare:Olsson Per-Olof, Hedesunda
Uppf:IVARSSON MIKAEL, ALAFORS

Pris:000 Poäng:38,5

Datum:2016-12-18 Lokalklubb:Östsvenska ÄK
Område:Område väst Domare:Peter Lindholm
Släpp:08:00 Fann älg:08:45 Prov slut:13:45
Brutit:Nej Hund åter: GPS:Nej

Moment1:4, 2:3, 3:3, 4:5, 5:4, 6:2, 7:10, 8:2,
9:0, 10:9, 11:KEB, 12:7 13:4

Älgarbete:70 Total skalltid:0 Fast stånd:10
Gångstånd: - Ståndtid, upptag:10 Tid från
synkontakt till upptag:2 Förföljde (km): -
Upptag:2 Typ av älg:Ensam tjur Position:KEB
Ståndarbete, avstånd:KEB Uppträdande,
rörelse:KEB Skällde även: - Väder/
Vind:Mulet -10 - 0C Svag 0-10 cm snö Något
skrapigt

Sökposition:Mest framför provgruppen.
(solfjäderformat) Sökmönster:Blandat mönster.
Sökhastighet - Förföljande över vatten: - Drev-
skall: - Återgång (km): - Återgång (tid): -

Berättelse
Ösarna. Lotus söker under dagen i turer om 2- 5
min i ett godtagbart tempo. 8.45 blir det ett het-
sigt upptag ca 200 bort, sken omgående då älg och
hund kommer rakt på provgruppen. Lotus åter
efter 55 min. Fortsätter med hunden i sök fram till
12.05 då vi ser att Lotus drar i vind och försvinner
i väg ca 400 bort där han skäller fast i 10 min sedan
tyst,åter efter 10 min. Går provtids ut utan något
mer upptag.
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Mässor
Hälleforshundklubben är på följande
jaktmässor under 2017.Tveka inte ta
kontakt med någon av kontaktper-
sonerna vi behöver din hjälp på
mässorna!!!

Utemässan i Lycksele 25-27 maj i samband
med årsmötet

Kontaktpersoner:
Jonas Jonsson tel. 076-7760344
Bo Tobiasson tel. 070-6543278

Kontaktpersoner till Sunne Jaktmässa 4-5 augusti

Jan Rudberg 070-5700142
Susanne Rudberg 070-3095964
E-post: rudberg@telia.com

Kontaktperson till Jämtland Game Fair 28-30 juli:

Sven-Olov Wahlén
E-post: svewah@gmail.com
tel: 070-3949030
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ÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämma
Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens
årsstämma för 2016.

Tid: Stämman hålles lördagen den 27:e maj klockan 12.30.
Plats: Margareta-kyrkan, Gammplatsen i Lycksele i samband med:

Utemässan i Lappland - Norrlands stora Jakt och Fiskemässa
Mer info om mässan: www.utemassan.se

Till medlemmar som deltager på årsmötet: Istället för den årliga middagen vid årsmötet
har styrelsen beslutat att betala tillbaka 100 kr på inträdet till Utemässan mot uppvisande

av inträdesbiljett. Återbetalning görs endast om medelemsavgiften är betald för 2017.

Logi !
Ansia Camping, tel: 0950-100 83, www.ansia.se

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för

älghundar på Gammplatsen Lycksele.
Domare för gråhund samt övriga raser: Margareta Carlsson

Upplysningar: Thomas Eriksson Tel. 070-661 82 12 alt Anders Norgren 070-646 57 74

Anmälningsavgifter: Veteran: 190 kr, valpklass: 130 kr och övriga 270 kr.

Betalningen genomförs via vårt Paysonsystem i samband med anmälan

Viktigt! Kallelse och nummerlapp skickas via post ca en vecka innan utställningen
· Enbart inbetald avgift  gäller EJ som anmälan!
· Har inte mottagningsbevis erhållits inom 3 dagar måste anmälan sändas på nytt.

Anmälningsmottagare: Linda Moritz, Villavägen 39, 91931 Åsele  Tel 073-8483929
E-post asele.vasterbotten@alghundsklubben.com

 Medlemskap i någon av SÄK:s lokalklubbar är ett krav.
Enl SKK:s regler får VALPAR under 4 månader ej införas på hundutställningsområdet

Källa: http://vasterbotten.alghundklubben.com/utstallningar/2014-10-29-05-29-12/lycksele



Årsstämma i
Hälleforshundklubben
27-05-2017 kl 12.30
Plats: Margareta-kyrkan, Gammplatsen i Lycksele

Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben

—— Dagordning——
Mötet öppnas

1 Justering av röstlängd

2 Val av ordförande för mötet

3 Styrelsens annmälan om protokollförare vid mötet

4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

6 Fråga om årsstämman blivit stadgeenligt  utlyst

7 Fastställande av dagordning

8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas berättelse

9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.

13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och leda-
möter i styrelse enligt paragraf 8.

14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt paragraf 9 i stadgarna.

15 Val av valberedning enlilgt paragraf 10 i stadgarna

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller
som senast den 15 januari anmälts till styrelsen.

18. Övriga frågor



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

Lösning

Korsord 16 nr 2
Vinnare:
1:a Inger Ax, Malung

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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