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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
En märklig höst…..

Jag sitter här en vecka in i december
och skriver dessa rader, samtidigt som
regnet strilar ner utanför fönstret och
gräsmattan lyser grön. Kan inte på-
minna mig att jag upplevt något lik-
nande. Ett vet jag med säkerhet, jag har
aldrig tidigare vid denna tiden på året
jagat på snöfria marker i trakterna runt
Gulsele.

Det normala brukar vara att älgjakten med
löshund då har avslutats sedan flera veckor
tillbaks och då alltid p.g.a. för stort snödjup.
Det märkliga väderläget har nu fört det goda
med sig att många av oss kan glädjas åt en
ovanligt lång jaktsäsong. För min del är detta
extra turligt eftersom jaktsäsongen inleddes

med dåligt tränade hundar. Vilket också di-
rekt straffade sig i form av trängre sök och
sämre förföljande. Devisen ”som man bäd-
dar får man ligga” visade sig stämma ännu
en gång. Det får bli bakläxa och skärpning
inför kommande säsonger. Första jakt-
perioden skall inte ägnas till att konditions-
träna hundar.

Den första jaktsäsongen med rasgodkända
hälleforshundar är nu snart förbi. Vi har i år
haft rättigheten att genomföra officiella prov
med våra hundar. Ett antal jägare har också
tagit vara på möjligheten och gått ett eller
flera prov med sin hund under hösten. De
allra flesta tycks vara gjorda inom Dalarnas,
Jämtland/Härjedalens, Västernorrlands och
Västerbottens älghundklubbar. Glädjande är
att minst tre eller fyra av hundarna i skri-

Anders Bergstens hälleforshund Nalle är ett gott exempel på det som avses med
god fysik och stark jaktlust. Här står Nalle på en av de 85 älgar som fälldes för
honom. Mera finns att läsa om Nalle på annan plats i tidningen.
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vande stund har avlagt godkänt spårprov samt
klarat av sina tre jaktprovsettor. De första
jaktchampionaten för hälleforshundar är där-
med redan i hamn. Det är av största vikt att
hundarnas jaktförmåga dokumenteras oavsett
var i landet de jagar. Rasen är till sin nume-
rär liten och det finns inte utrymme för avel
på felaktiga djur eller att duktiga och lämp-
liga hundar inte kommer till användning där-
för att deras kvalitéer inte är kända av avels-
rådet. Särskilt viktigt är det att tikarna kom-
mer till prov, hälleforshundens framtid måste
byggas på friska, sunda och jaktliga tikar.

I samband med att klubben bildades i Gul-
sele sommaren –94 bestämdes det program-
mål som skulle vara vägledande vid det fort-
satta arbetet med hälleforshundarna. Målet
– etablerad ras och rasgodkännande - bedöm-
des då ligga mer än 10 år framåt i tiden och
bestämdes vara styrande i klubbens arbete.
Att hundarna blivit rasgodkända och upp-
tagna i SKK:s annexregister ändrar inte på
programmålet. Hälleforshundrasen är fortsatt
en hundras under uppbyggnad. En förutsätt-
ning för måluppfyllelse är breddad effektiv
avelsbas med största möjliga genetiska va-
riation och det material som skall användas
är mentalt och fysiskt friska hundar med stark

jaktförmåga. Projektet med hälleforshunden
driver vi alla som äger och brukar sådana
hundar och vi bidrar alla, mer eller mindre,
till hur deras framtid kommer att gestalta sig.
Att bilda och etablera en ny hundras får inte
vara något hastverk. Vi har att på bästa sätt
förvalta och utveckla det hundmaterial som
vuxit fram under många decennier och jag
menar att vi har goda förutsättningar att
lyckas – många av dagens hälleforshundar
är mycket duktiga jakthundar. Tillsammans
har vi möjligheten att åstadkomma någon-
ting riktigt bra.

Du som äger eller känner till en hund med
god jaktförmåga, rapportera det till avels-
rådet!  Nog om allt detta, under tiden jag
suttit här och skrivit så har regnet upphört
därute och det ser ut att  klarna upp. Det blir
till att packa ryggsäcken  – det får bli en jakt-
dag imorgon.

MEN INNAN DESS SÅ ÖNSKAR JAG ER
ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT
NYTT ÅR OCH VÄL MÖTT IN PÅ DET
NYA ÅRET.

Leif

En bra sätt att få en vältränad hund, redan innan
älgjakten, är säkra cykelturer mha springern

En dam står med en hund i koppel vid

en busshållplats. Jycken nosar på en

pojke intill. När pojken rycker till sä-

ger damen:- Var inte rädd, den bits inte.

- Nej, men han lyfte upp ena benet och

skulle sparka mig.
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Älghundar

I egenskap av jaktvårdskonsulent vid
SCA var det naturligt att ansvara för
olika gästjakter gällande älg, ripa, rå-
djur samt enstaka skogsfågeljakter.

I min befattningsbeskrivning förutsattes att
jag skulle hålla goda jakthundar för respek-
tive viltslag. Gällande stående och drivande
hundar var det inga större problem att hitta
bra valpar eller unghundar efter meriterade
föräldrar. Däremot var det svårt att hitta bra
älghundsämnen. Ett lotteri med många nit-
lotter. På 50-60 talet hade jämt- och
gråhundarna ofta mentala svagheter och
ojämnt jaktintresse. Framsynt avelsarbete har
numera i stort sett kommit till rätta med pro-
blemen. Av ett stort antal älghundsämnen jag
införskaffade utvecklades endast fem till
mycket goda älgskällare. Av dessa fem var
endast två registrerade. En jämthund och en
västsibirisk laika.

60-talet.  Min första goda älghund hittade
jag i Nybo Haverö. En blandrashund som
efter dåtidens glesa älgförekomst skallade
många älgar till skott.

70-talet.  Andra goda hunden kom från kro-
nojägare Edvin Håll, Frösön. Jämthunden
Rapp bärande Stugunjack blod, mycket god
älghund. Lugnt och förnämligt älgarbete.

80-talet.  Ludde, en hedehund, härstam-
mande från Konrad Nordström i Hede. En
”dödsklocka”, ostörda älgar stod alltid i upp-
taget. En utpräglad ståndhund med bra täck-
ande skall.

80-talet.  Nalle, hälleforshund, uppfödare
Berit Karlsson, Tranås. Fader från Axel Hell-
ström, Hällefors. En fantom, närmast out-
tröttlig älghund. Mankhöjd 62 cm, ljus färg
med mörkt nosparti. Korthårig, kraftig ben-
ställning med bra vinklar. Fram till sex års
ålder eller hans fjärde jaktsäsong arbetade
han efter ordinärt mönster. Söktider 10 – 20
minuter. Följde skenande älg något varie-
rande, var oftast åter efter ca 2 tim.

Anders Bergsten tillsammans med
hälleforshunden Nalle. En utomordentlig
jakthund som Anders dock menar till slut
blev för hård. Ståndskall på 15-20 timmar
var inte ovanligt och många älgar blev
skjutna dagen efter upptaget.
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Efter sex års ålder ökade Nalle älgarbetet att
omfatta hela jaktdagen eller hela dygn.
Denna extrema jaktlust påverkade inte ho-
nom nämnvärt. Nästa dag jagade han lika
villigt.

För Nalle fälldes ca 85 älgar. Enligt mina
anteckningar kom jag själv till skott på 62
älgar.

Nalle blev vid 10-års ålder påkörd av bil
medförande svårt skadat bakparti. Ett olycks-
fall som ändade Nalles förmåga jaga älg. En
superhund, mycket social i hemmet som i
hundgården. En hund att minnas!

90-talet.  Orrgan, västsibirisk laika. En med-
elmåtta fram till tre års ålder, därefter en
mycket god älghund. Jaktchampion med 80,
82  och 86 jaktprovspoäng på totalt tre star-
ter. Vid två av prover hade provgruppen
möjlighet till praktisk jakt efter provens av-
slut. Vi fällde, på ståndskall, fem älgar. Detta
något om hundens goda älgbehandling.

Min uppfattning är dock att Nalle var den
slitstarkaste av här presenterade hundar.

Min innerliga förhoppning är att också fram-
tida älgjägare ges möjlighet att glädjas åt
denna urstarka jakthundras.

Lycka till i avelsarbetet!

Tack Nalle för oförglömliga jakter!

Anders Bergsten

Fotnot: Anders Bergsten innehade tjänsten
som jakt- och fiskevårdskonsulent vid SCA
mellan åren 1955 – 1992. Förutom arbetet
med jakt- och fiskefrågor över ett område
som omfattade  mera än 2 millioner ha skogs-
mark så ansvarade Anders för bolagets stora
representationsjakter. Anders sätter jakt på
ripa främst. Att med goda hundar jaga ripa
på fjället är jakt som inte kan överträffas.
Därefter kommer älgjakten, även den förut-
sätter tillgång till goda hundar. Anders vet
vad han talar om – närmare 600 st älgar har
fallit för hans bössa.

Älgjakt i Mellansjö 1985. Nalle vilar ut intill en älgko som fälldes efter många
timmars ståndskall.
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Grattis till medaljörerna.

Det känns bra och är väldigt roligt att
kunna presentera de tre första
championhundarna i klubbens historia.

Den första att erövra championatet är Bo
Tobiasson med tjugoenmånader gamla Lobo.
Extra trevligt att det blev just Bo, med tanke
på hans engagemang i klubben.

Lobo, första championatet

Tredje hund att gratulera är Borro, 8 år. Ägare
Bjarne Eggen.

Följd av Nalle, championat nr 2

Vi kommer framöver att med stor sannolik-
het , kunna glädjas åt många fler ”champin-
joner” Att redan första hösten som godkänd
ras, kunna utläsa ett så stort engagemang från
våra hundägare är glädjande.

Förutom de tre nämnda championhundarna,
har många av våra övriga Hälleforsare gått
till pris på jaktprov. Detta visar att klubb-
medlemmarna tagit jaktprovsverksamheten
på allvar. Inget är dock så bra utan att det går
att göra ännu bättre. Således ni som ännu inte
har kommit till ”skott”. Gå jaktprov, ställ upp
på mönstringar. Tänk på att skall hundarna i
fortsättningen användas i aveln, måste den
ha klarat sig över tröskeln.

De prover som hittills har utförts av Häll-
eforsare i höst är till stor del Norrlands-
relaterade. Vi efterlyser större engagemang
även söderut. Hur man beter sig för att gå
jaktprov, står att läsa i medlemsblad nr 2.
2000.  För rasens bästa gå jaktprov med din
hund.

Nils Bäcklin

Borro, blev tredje championatet

En nybörjare på rasen är Wåge Lundgren.
Hans Nalle, 5 år, visade att man måste vara
två som kan sin sak, för att bli historisk.
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Ett stort Hurra till alla som gått jaktprov i Höst !!
Vi alla medlemmar och framtida valp-
köpare tackar Er, alla hundägare som
startat sin hund på jaktprov i höst.

Det ni gjort är en bra början på ett underlag
som hjälper oss i avelsrådet att hitta hundar
som är lämpade för avel till nytta och gagn
för framtida älghundsköpare samt att vi som
även fortsättningsvis vill jaga med hällefors-
are förmodligen kommer att kunna göra det
även i framtiden. Den vikt som klubben sät-
ter på detta avspeglar sig i det bidrag på 300
kr som betalas ut av Hälleforshundklubben
vid varje startat jaktprov.

Inom styrelsen har vi idag kännedom om
drygt 25 jaktprovsstarter. Men vi tror att det
kan vara fler starter utförda, därför uppma-
nar vi alla att kopiera och skicka in jaktprovs-
resultatet till Bo Tobiasson (och bidraget på
300 kr betalas ut).

Bidrag utgår även till de som startat i jakt-
prov men avbrutit provet av någon anledning
t.ex. älgtomma marker eller något annat skäl,
då gäller att man kan styrka jaktprovsstarten
med kvitto.

Rapportera in jaktprovsstart och resultat till
klubben så snart som möjligt så får du ditt
bidrag snabbare!.

Sen att dessutom jaktprovsresultaten tål att
granskas är ju som grädde på moset. Tre
champions redan första hösten är ett mycket
bra resultat, och med tanke på väderläget
hinner det kanske att bli ytterligare någon.
Vill samtidigt uppmana andra hällefors-
hundägare att planera för jaktprovsstart om
inte denna säsong så till nästa. Även de hun-
dar som tidigare startat i inofficiella jaktprov
bör gå jaktprov för att visa att hälleforsaren
har sitt berättigande som älghundsras.

Det är viktigt är att även våra tikar startar på
jaktprov. I höst har nästan bara hanhundar
kommit till start.

Inom avelsrådet har vi en ganska god kän-
nedom om ett antal duktiga hanhundar, dä-
remot så känner vi till betydligt färre duk-
tiga tikar.

Vi efterlyser därför duktiga tikar, vilka be-
hövs för att utveckla rasen och föra släktet
vidare.

Jan-Erik Bjermkvist- Hur gick det i skolan idag då, Johan?

- Bra. Jag fick beröm av fröken när

jag svarade på hur många ben en älg

har.
- Vad sa du då?- Tre

- Men en älg har väl inte bara tre ben?

- Nä, men jag var närmast.
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Den 8/6 – 94 gick ”Jaktens Dag” av sta-
peln vid Västanåfallet utanför Viksjö i
Västernorrland. Där skulle ett antal
hälleforshundar visas upp och bedö-
mas. Eftersom mitt intresse för dessa
hundar sträcker sig långt bakåt i tiden
så åkte jag dit för att titta på hundarna.

Någon gång under åren 1962 – 64 hade jag
och en kompis till mig besökt Jonas Gulin,
min kompis skulle tillhandla sig en valp. I
Viksjö sammanträffade jag med ”eldsjälen”
Leif Gulin, vi resonerade om allt som hade
med älghundar att göra och vad som kunde
föra aveln framåt. Vi var båda inne på samma
linje – JAKTPROV.

Jag erbjöd mig att skaffa fram domare bara
Leif ordnade marker och jaktstuga att sam-
las i.

Jaktprov vid Laxsjön

Fredagen den 29/9 – 95 samlades vi vid
Laxsjöstugan ca.10 km väster om Viksjö.
Med domare, vägvisare och förare var vi till-
sammans ca. 20 personer. Lottning av do-
mare och mark verkställdes, bedömningen
skulle ju följa SÄK:s provregler. Sex hundar
skulle prövas – fem tikar och en hane.

Fredagskvällen blev en gemytlig samman-
komst, hundarnas förmåga och förträfflighet
beskrevs med lyriska ord och vi som bara
var ägare till jämthundar och gråhundar för-
stod att morgondagen skulle bli något allde-
les extra. Bland annat omnämndes den tidiga
jaktmognaden, jagade valpen inte vid 7 må-
naders ålder var den inget att satsa på. Ork
och jaktlust beskrevs som enorm, så ni kan
ju förstå att vi med jämthundar och gråhundar
(som i bästa fall kan börja jaga vid ett års
ålder) kände oss handikappade. Tankarna
gick i vågor runt skallen, kan detta verkli-
gen vara sant?

Laxsjöstugan – runt brasan inne i den här stugan har många älgar blivit fällda.
Kvällen före provet med hälleforshundarna utgjorde därvidlag inget undantag.
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Då lördagsmorgonen grydde så visade det
sig att vädergudarna bestämt att det inte
skulle bli någon vanlig jaktdag, ute var det
”STORM” så att trädens toppar böjde sig till
marken. Efter rådslag så bestämdes det att
proven trots detta skulle genomföras och vi
försvann alla till skogs.

Om det nu var stormen eller om det var de
omtalade 7-månadersvalparna som hade läm-
nats hemma vet jag inget om, men prov-
deltagarna gick mot sitt ”Waterlo” denna
stormiga dag. En efter en kom de tillbaks till
Laxsjöstugan – märkbart tysta. En av tika-
rna gick till pris medans de övriga ”blåste”
bort. Den hund som undertecknad dömde var
en ung hane – ett år gammal. Upptag fatta-
des inte men det blev inga fasta stånd. Två
år senare dömde jag samma hund till ett för-
sta pris vid ett inofficiellt jaktprov (det finns
ju ett ordspråk som säger att ”tala är silver

men tiga är guld”). Min bedömning är att
hälleforshunden är som de övriga av våra
älghundar, de behöver mogna för att bli rik-
tigt bra.

Jag är nu själv på jakt efter en hällefors-
hundvalp med bra påbrå, Leif har lovat att
tipsa mig då något bra dyker upp. Han yrkar
dock på att jag måste gardera mig med både
PEJL OCH PANNLAMPA, det räcker inte
med bara karta och kompass då man jagar
med en hälleforsare.

Jag önskar klubben lycka till med avelsar-
betet och rasens fortsatta utveckling – ni är
på rätt väg.

Med hälsningar

Harry Edlund

Tre fundersamma provdeltagare tycks undra, ”VAD HÅLLER VI PÅ MED”?
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Fotonot till jaktprov i Laxsjön

Fotnot till föregående sidas artikel, jakt-
prov i Laxsjön

För dem av er som inte känner Harry kan det
ju vara på sin plats med några ord om hans
jaktliga bakgrund. Harry omnämnde mig
som en ”eldsjäl” då det gäller hundar och
jakt. Den elden är blott en svagt flämtande
låga vid en jämförelse med den flamma som
brinner i Harry. Ett långt liv har ägnats åt
jakt och hundar och då främst jakt med lös-
hund på älg. Han är och har varit en av de
allra starkaste drivkrafterna under utveck-
lingen av det som idag är Västernorrlands
Älghundklubb.

I VnÄk:s jubileumsbok utgiven 1996 presen-
teras Harry som ”Mr Västernorrlands
Älghundklubb”. I en lång artikel berättas om
några av de hundar Harry har haft genom
åren och efter att ha läst den skulle ni alla
tycka att Harry är väl lämpad att ”handha en
hälleforsare av den gamla stammen”.

Det skall därför bli mig ett nöje att hjälpa
honom till en hälleforshundvalp av det rätta
”bettet” och med medföljande påse Akokola,
trots att jag är en aning bekymrad över den
bristfälliga jaktutrustnigen.

Leif

Valpen Key, 4 mån. gammal, tycker att man skall börja tidigt .
Key född:98-05-20 (e) Argus (u) Myran Äg: Lars Ek
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Lill Jim 4 född:96-04-06 (e) Gajo (u) Myran Äg: Börje Larsson med en
nedlagd fjällälg efter några timmars ståndarbete.

Urax född 98-05-20 (e) Argus (u) Myran Äg: Anders Linné, vilken  mäter
hornkronan
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Smålandsjakt värd silverpengar.

Lika trevligt och traditionsrikt som jul-
afton är den älgjaktsvecka som jag bli-
vit bortskämd med att få tillbringa i
Småland, närmare bestämt Eriksmåla
med omnejd.

Många episoder har givetvis hunnit inträffa
under årens lopp. Jag har fastnat för följande
som utspann sig när min Hälleforsare Bamse
var fyra år.

Färden till Eriksmåla startade detta år i ett
regnigt och murrigt väder, alltså älgjakts-
väder. Bilfärden med min trogne vän Bamse
var tänkt att begynna så tidigt, att inte allt
för mycket av resan skulle behöva köras i
mörker. Regnet tilltog och skymningen  var
snart ett faktum, halva vägen var avverkad
när mörkret lade locket på. Den svarta as-
falten reflekterade och öste upp svart sörja
från varje mötande bil. Jag förbannade min
dåliga tidsplanering, förvissad om att resan
nu skulle ta några extra timmar i anspråk.
Någon risk för att åka fast för fortkörning
var enligt hjärnkontoret uteslutet. Jag pas-
serade mindre samhällen, men i det regniga
och mörka väglaget registrerades knappast
vägskyltar med namn och hastighets-
begränsningar.

Plötsligt ser jag en polisbil med blått ljus
parkerad vid vägkanten. En stoppspade i
luften och två poliser vinkar in mig till par-
keringen. Det här gick väl lite väl fort säger
den ene gendarmen. Tankarna virvlade runt.
Jag klarar väl körkortet, tänkte jag. ”Det är
femtio här och du körde sextiotvå”, säger
han, ”det blir 1200 i böter. Jag tänkte snabbt
och försökte omvandla böterna i nyttoföre-
mål, tolvhundra kronor är lika med 12 mis-
sade ”sjuttiofemmor” blev resultatet.

Sent omsider anlände jag till Eriksmåla, där
som vanligt mina goda vänner Berth och
Ann-Kristine tog emot. Sedan de klappat och
kramat om Bamse fick även jag vara med om
kramandet. Vem som var huvudgäst var inte
svårt att genomskåda, jag förpassades till
andra plats med bred marginal.

Här är en presentation av några i  jaktlaget:
Berth är jaktledare, en duktig sådan som både
kan ge och ta om det behövs. Han är dess-
utom en utomordentlig ”hundkarl”.

Gerth stor, bullrig, generös med ett hjärta
klappande för älgjakt och det skall vara jakt
med älghund.

Lars-Åke lagets allt i allo, kunnig hjälpsam,
och inte minst den som ser till att magarna är
fulla med läckerheter. Hela laget består av
åtta man, tillsynes handplockade. Förutom de
presenterade, vill jag framhålla att övriga på
småländskt vis är jordnära, glada och kluriga.

Till laget hör en stor jaktstuga som ligger med
vidunderlig utsikt mitt i jaktmarken. Danska-
Måla står det med stora bokstäver över en-
trén. Hela stugan är ändamålsenligt inredd
för övernattning och så att livets nödtorft skall
kunna intas. Kvällen före älgjaktens början
bjuder Gert på middag ditkörd från hotell i
Emmaboda. Förutom mat och dryck ingår
underhållning. Ibland på ”partajet” ingår även
gode vännen Sven. Jaktledaren Berth och
Sven med dragspel och gitarr och förflutet i
dansbands branschen ser till att inte bara
magen utan även själen får sitt.

Första dagens jakt skulle gå av stapeln i norra
delen av det femtonhundra ha stora och
välarronderade området. Efter avspårning i
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tidig ottanhade konstaterats att minst fyra
djur passerat en av de för ändamålet nys-
laddade vägarna. Eftersom inga utspår kunde
urskiljas, var det bara för Berth att lotta ut
passen och ge startsignal. Vinden var, på mor-
gonen, något ostadig och solen hade på sitt
oefterhärmliga sätt lite slött tittat fram mel-
lan träden. Efter gårdagens intensiva regn-
ande, fanns en rejäl chans till blå himmel och
sol. Regndropparna hängde dock hundrapro-
centigt kvar i buskar och träd, glänste som
silver när solen reflekterade. Min gode vän
Berth gjorde mig sällskap i jaktområdet och
Bamse var som alltid avvaktande redo.

Vi hade valt angripa från ingångs spåren och
Bamse fick spåra en bit med selen på. Det
myckna regnandet gjorde dock att den sköna
doften från älg var ordentligt ”urvattnad”. Nu
var vi genomblöta om benen. Vi satte oss en
stund och njöt av tystnaden och  stillheten.
Kaffe och en smörgås fulländade den privi-
legierade tillvaron.

Vi släpper Bamse så slipper vi gå där det är
som ”jävligast”, sa jag till Berth. Sagt och
gjort. Det glimtade till i de ekorrbruna ögo-
nen på Bamse när selen drogs av. Vi stod kvar
en stund och inväntade ett snart upptag eller
att Bamse skulle komma tillbaka och med-
dela att första sökrundan var klar. Det blev
det senare. Efter en lätt klapp och en hastig
kontaktblick, försvann han igen. Nu förflyt-
tade vi oss efter. Vi hörde Bamse skälla några
gånger sedan blev det tyst. Upptag på några
oroliga älgar resonerade vi. Efter en stund
hör vi återigen skall, men nu betydligt längre
bort. Efter cirka en halvtimme meddelar en
av passkyttarna att Bamse gått ut med en
ensam kviga utom skotthåll.

Efter lovvärda försök ansåg den kloke Bamse
att den här älgen var för tungarbetad och åter-
vände till husse.

Vi var övertygad om att det fanns älgar kvar
i ”såten”. Efter nytt släpp och några minu-
ters väntan, fullkomligt exploderade luften
av Bamses sopranstämma. Vi stod exalterade
kvar och lyssnade på den för jägaröron un-
derbara musiken. Älgarna stod kvar i uppta-
get gott och väl en halvtimma. Till stånd-
platsen var det uppskattningsvis trehundra
meter. Vi avancerade sakta , fot för fot. För-
sök komma fram du, säger Berth, så söker
jag mig ett pass om det går loss.

Om älgarna fick vittring av mig i den sväng-
ande vinden eller om framfarten ej varit lika
ljudlös som jag själv trodde, förblir en obe-
svarad fråga. Älgarna började i vart fall att
röra på sig, dock inte fortare än att det hela
övergick i gångstånd. Detta är säkert någon
erfaren ko med sällskap som kan sitt revir,
tänkte jag, när hon mot förmodan rundade
mig och gick in i området. Nu blev det återi-
gen fast stånd. Berth som åter hade anslutet
sig, anropades plötsligt i ”glädjedödaren” av
Gerth som i sin position i ett jakttorn konsta-
terat att det var ko med två kalvar. Vi hörde
på hans röst, som normalt grötig att den även
var något upphetsad.

”Fan också”, viskar Berth, ko med två kal-
var är fredade. Vi får hoppas att någon tjur
finns med i bakgrunden . Vi satte oss ner och
överlät åt mannen i tornet att få säga sista
ordet. Vad som under en timme av fantas-
tiskt ståndarbete av Bamse hände, var att
ekipaget flyttat sig i princip under jakttornet.
Den enormt älghundsintresserade Gerth, föll
förmodligen i fullkomlig koma av upplevel-
sen ackompanjerad av Bamses a´capella.
Efter en stöt av älgarna och ett misslyckat
inkallande, återvände Bamse slutligen. Att
Gerth upplevt något oförglömligt, var inte
att ta miste på när vi träffade honom.
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Med en tår i ögonvrån, säger han, tack Nils
och Bamse för att jag fått uppleva detta fan-
tastiska sceneri. Efter ett tag, säger han yt-
terligare, är Bamse till salu. Svaret är redan
givet. Jag bjuder femtiotusen kronor, säger
han, men jag skakar bara på huvudet. Men
om du får... Jag avbryter honom och säger
att så mycket pengar har du inte så att jag
säljer Bamse. Han tittar förvånat på mig och
säger ”Det har jag visst”.

Både jag och Gerth visste ändå var vi hade
varandra, sin bäste vän säljer man inte även
om pengarna finns. Ett löfte avkrävdes jag
dock av Gerth och det var att skaffa en valp
av ”Hälleforsare”.

När dagarna var sluträknade för årets visit i
Danska-Måla hade jag och Bamse fått upp-
leva några älgars sista resa, men framför allt

upplevt generositet och sann kamratskap,
som blott de äkta jakt kamraterna kan er-
bjuda.

Resan började i moll (polisens silverpengar)
men slutade i dur (erbjudna silverpenger för
Bamse).

Vid ett senare tillfälle något år senare släppte
inte min nuvarande Boris in vännen Gerth i
hans ”egna” jaktstuga, men det får bli en
annan historia. Laget är numera ägare till
Hälleforsaren Jack, vilken ser ut att arta sig
bra.

Nils Bäcklin

Jack
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Mönstringsstatistik mellan åren 1995 och 2000.

Nedanstående diagram bygger på 366
hälleforshundar inofficiellt mönstrade
i klubbens regi åren 1995- 2000.

Anledningen till att jag delat på informatio-
nen i två diagram är att det skall bli lättare
att utläsa och för att få en delning med de
bästa  typerna  ”Utmärkt” och ”Mycket God”
för sig och de lägre typerna ”God”, ”God-
tagbar” och ”Otypisk” för sig.

Ur diagrammet med typerna ”Utmärkt” och
”Mycket God”  kan man enligt inritad trend-
linje tolka att andelen ”Mycket God” har ökat
sen starten 1995 och att även andelen ”Ut-
märkt” har ökat något.

Diagrammet med typerna  ”God”, ”Godtag-
bar” och ”Otypisk” visar att andelarna av
dessa har minskat under tidsperioden.

Sammanfattningsvis kan vi med en försiktig
tolkning påstå att avelsarbetet har gett ett
mätbart resultat i form av bättre exteriör, för-
hoppningsvis har det inte skett på bekostnad
av jaktförmågan. Om så är fallet (ej fastställt)
hade det naturligtvis varit betydligt bättre att
skynda långsamt med den exteriöra delen,
då jaktförmågan väger betydligt tyngre i va-
let av avelsdjur.

Idag har vi som tur är möjligheten att
jaktprovstesta våra hundar. Vår förhoppning
är naturligtvis att vi om något år ska kunna
presentera lika bra diagram över jakt-
förmågan.

Jan-Erik Bjermkvist

Andelen Utmärkta och Mycket God uttryckt i % över åren 95-00
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Typerna God, godtagbar och otypisk uttryckt i % över åren 95-00

Jönsson hade öppnat fiskaffär. En

dam kom in, tittade på torsken och

sa:
- Den här fisken ser dålig ut.

- Det är värre än så, frun. Den är

död.

En man parkerade sin bil för att gå in och handla.

I bilen satt hans mycket livliga hund. Mannen gick
baklänges från bilen och sa hela tiden: ”Stilla, stilla”,
för att hunden skulle hålla sig lugn.

En äldre dam som betraktat mannens beteende sa
efter en stund:

- Vore det inte bättre att dra åt handbromsen?

Under valrörelsen begagnade sig dåvarande

högerledaren Jarl Hjalmarsson av en heli-

kopter för sina långa resor. Efter ett fö-

redrag i Kramfors uppmanade han publiken

att ställa frågor. Det blev tyst en lång

stund, men så hördes en röst från en av de

församlade:

- Såg du nån älg från luften?

Typ uttryckt i procent 95-98
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Från kassören

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

Fatta pennan och skriv, vi väntar på ditt
bidrag. Allt material som berör hundar och
jakt är av intresse.
Bilder, filmer, videos, artiklar, jakthistorier,
insändare, synpunkter osv, allt material som
kan publiceras i vårt medlemsblad är
välkommet.

Pappa, hur gör man hundvalpar och

kattungar?
- Precis som man gör barn.

- Bra! Då kan du och mamma göra

en tax åt mig.

Hej alla medlemmar hoppas ni har haft
en bra jakthöst med eller utan hund.

 Medlemskåren  har ökat med 31 medlemmar
sedan förra numret, vi är nu 471 medlemmar
så nu är det inte långt till 500.

Det finns några som inte har betalt medlems-
avgiften ännu för detta år så jag tar det som
att man ej vill vara med längre i Hällefors-
hundklubben, har ni glömt det så hoppas jag
att ni betalar så ni inte  ramlar ur registret
OBS. jag påminner endast på detta sätt, om
inbetalningskortet har kommit bort så hör av
er till mig så skickar jag ett nytt.

Jag vill även påminna om att det fortfarande
finns artiklar att köpa, se listan till höger:

Gör så här betala in på vårt pg 8304878-5
och skriv på talongen vad som önskas.

Med vänliga hälsningar och  en riktigt GOD
jul

Bosse

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

Tidigare årgångar av vår
medlemstidning
Nr.96-1 97-1,2 98-1,2 99-1,2
2000-1 och kostar 20 kr st
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 1/3
2001, till: Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
 2 priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 00 nr 2
Följande vinnare lottades fram:

1:a pris, Gun Alexandersson,
Strömstad

2: pris, Sven Karlsson, Sorsele

Priserna är på väg... kommer efter jul

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss

�����
���		

�

������
�	


Ä L G J A K T E N

Ä

AR

L

I

G

E

E D

H

U

N

D

Å L L A N D E

M E R A

G A R N

H

K

T

Ä

R

D

E K A

S Ö R A L G J Ä G A R E

S T U T

Ö

N

M

S

I

K

I SRÖ

Y

J

U

N

S

L

E

EH A

TA R B O

R

N

N

A

B

R

N

T

A

S

T

A

Å

T

T

A

I O

KI

L

AK

E

O

SO APL

Å

T

A

P

P

N

A

R

E

L G A

N

D

A

N

Ä A S L U T

R S N E

L V I T E R G A T N �����
���		

L

A SOD G

�����
�����	�

��
�

���������
�����	
����

�������
������

�	����
��
 ��
��

�����

����
�
��

��� �� !� ��"��
������

#��$���

��	�

#����� %�"$�

&���	� 

#���

'�� 
�	��

(��
����
)������

����

*	��	�
�	���

�+���	

,� $

����

(��� -������

�����

���.�
����

/
�

%������

0���

�����
�	�


���
��
1���


&�����
�	
���
#�  �

'�
���
���
��.�"� !���

�"�� ����
����

������
������
����

�	���
�	���
����

�
�
�

/�
�
+���

23
0����

)���4

� 	�� A
���
�� 0������ )����

� ����

��4���

�"+���.

-�
�	.�

!�������

53

#�����

0����
��

������
��"����

���	��

%	���������
���

!�..��
	����
������

6	��

�����

���
�
����	
�

��"����

���"����

!���
-�.

�������

Ä

'	���
��"��

�����
���		

%���
�������

��������
.�"����
	���$7

��	$��

'���
�����
��

8

'	��
'	���

!����

�	����
+����
�
���

�����'�����
����$�

����

0���
����

�����
'	��

����
����
������

����
1��#�������	�	��������#���

�����
0�
�	����

��
���
��$���

�����
����
1�����

)����
�"4

(����
����

'����
������77
)����

����
�.	�

(����
)�	���
�	������

2999

!�����

!���"�
����

����	�
#���

-
��

������

'����
+��
%�
����

��������
�����

�����

���"
 ����
*����
��+��

-���" 
���	�

!���
-�����

/��33:

���

;���
�	�

0����

!����

�����	
%�����
��

����
�����
����

'���
-����
����


�����
�������

0�
7
������
��

<�
���

0���	

53

#�����

;�����

������

;�
���
���

/
�

��.�	�

�"��

<��1��
���

��	$��
82=8

��	$��
5=2

��	��
�	$��

0����

#���



20

HälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubben
Lärkstigen 11, 918 31 SävarLärkstigen 11, 918 31 SävarLärkstigen 11, 918 31 SävarLärkstigen 11, 918 31 SävarLärkstigen 11, 918 31 Sävar

http://halleforshundklubb.comhttp://halleforshundklubb.comhttp://halleforshundklubb.comhttp://halleforshundklubb.comhttp://halleforshundklubb.com

FÖRENINGS
BREVBAdresslapp

Tomten jagas bort av X-et


	 Innehåll 
	Ledaren 
	Älghundar 
	Grattis till medaljörerna.  
	Ett stort Hurra till  
	Jaktprov vid Laxsjön 
	Fotonot till jaktprov i Laxsjön 
	Smålandsjakt värd silverpengar. 
	Mönstringsstatistik  
	Från kassören 
	Hjäälp!! 
	Hällekryss 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


