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Tidningsredaktionen
Så var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras innehål-
let på jaktprov samt avel. Vi är tacksamma för de artiklar vi har fått in, men vi vill gärna få in fler
berättelser. Fatta pennan och skriv, skicka resultatet till Jan-Erik eller mig. Observera att Jan-
Erik har ny epostadress!
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Så är då ännu ett år snart till ända.
Vintern har anlänt och större delen av
årets älgjakt är nu avverkad med, som
jag hoppas, många infriade förvänt-
ningar.

Särskilt de som vi alla bär på inför varje ny
jaktsäsong. Förhoppningar om att hösten
skall bjuda på trevliga och spännande jakt-
dagar tillsammans med goda jaktkamrater och
duktiga hundar.

Själv har jag tillbringat ett antal dagar i sko-
gen tillsammans med en ny jaktkamrat. En ung
hanhund som snart har genomfört sin första
riktiga jaktsäsong. Den jaktliga utvecklingen
har varit god och han är därför anmäld till ett
jaktprov. Jag hoppas att vi får möjligheten att
genomföra ett innan snön blir för djup.

Denna gång har jag dessutom bättre koll än
vanligt. Den unghundgranskning som klub-
ben började med i fjol omfattar ju i år hundar
som är födda år 2004. Det innebär att jag och

många andra hälleforshundägare med mig
efter varje avslutad jaktdag har bedömt och
poängsatt den egna hundens arbete. De upp-
gifter jag själv har noterat ner utgör nu, i den
senare delen av jaktsäsongen, ett gott stöd
för minnet då jag värderar hundens samman-
tagna arbete och utveckling under hösten.
Därtill, vilket är viktigare, ger de tillsammans
med alla de andra gjorda granskningarna vär-
defull information om den jaktliga kvalitén
hos våra unghundar. Jag vill därför uppmana
alla som har hundar för granskning att efter
bästa förmåga försöka göra korrekta bedöm-
ningar och att ni efter avslutat jaktår sänder
dem till Jörgen M. Vi som arbetar med avels-
rådgivning är övertygade om att unghund-
granskningarna på sikt kommer att bli ett vär-
defullt verktyg i avelsarbetet.

En annan fråga som är aktuell och där med-
lemmarnas synpunkter kommer att vara väg-
ledande för styrelsens uppfattning och be-
slut, är den som berör förslaget till nya
jaktprovsbestämmelser (löshundsprov).

Leifs hund Foppa
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Det förväntas att hälleforshundklubben, lik-
som andra aktuella föreningar, har en genom-
tänkt åsikt i frågan. Mera om detta finns se-
dan några veckor tillbaks att läsa om på vår
hemsida och nu också på annan plats i tid-
ningen.

Som medlemmar i hälleforshundklubben och
brukare av hälleforshundar har vi gemensamt
det huvudsakliga ansvaret för rasens fort-
satta utveckling. Det ansvaret tar vi bl a ge-
nom det arbete som bedrivs inom klubben
och de mål som vi försöker att uppnå finns
formulerade i vår rasstrategi. Medlemmarna
har vid flera tillfällen gett den sitt godkän-
nande och den inriktning som uttrycks i ras-
strategin är därför ledande för klubbens
avelsråd.

Givetvis skall alla som avser att avla på sina
hundar fråga sig på vilket sätt de kan bidra
till att öka måluppfyllelsen för rasen. Det är
ett ansvar som den enskilde hundägaren har.

Andra områden där det är viktigt att vi som
ägnar oss åt jakt med löshundar har genom-
tänkta och kloka uppfattningar är exempelvis
sådant som berör landets rovdjurspolicy,
älgstammens storlek och kvalité, skogs-
skadornas omfattning etc.

Svåra frågor där det viktigt med riklig och
korrekt information innan det är möjligt att ha
någon som helst åsikt.

Som vanligt vid denna tid på året så skiljer
det mellan de jaktliga förutsättningarna över
landet. I Norrlands inland börjar älgjakten att
närma sig sitt slut samtidigt som man i södra
Sverige befinner sig mitt uppe i densamma.

Jag vill dock (som vanligt) uppmana alla att
fullt ut utnyttja den jakttid som finns kvar.
Trots snö, mörker och kyla. Hundarna far väl
av det. Dessutom brukar jag alltid påminna
om att hundarna inte skall glömmas bort un-
der vinterhalvåret. Nästa jaktsäsong grund-
läggs under vintern/våren för både hundar
och hundförare.

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

Leif

Allt ä
r så

 annorlunda nu när j
ag fåt

t

glasö
gon!

Förr 
kund

e jag
 gå ra

kt öv
er gatan

, men

nu fin
ns det ju

 bilar
 överall

t!

Bilder på framsidan
Bilderna på framsidan är på  Markus
Mäkitaavol, se artikel sidan 11 samt Daniel
Fjällberg och hans hund Grim.
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Lufsen

Den 7 maj åkte familjen Lövgren från
Klitten i Älvdalen till Kjell Heggbrenna
i Nybergssund Norge för att hämta
Lufsen som då var 8 veckor gammal.

Barnen tyckte att det skulle bli jättespännande
med denna nya ”familjemedlemmen” och hela
vägen dit pratades det bara om hur valpen
såg ut, hur han var, vad han skulle ha för
namn etc. När vi kom hem till Kjell var alla
blivande hundägare där och när alla var sam-
lade började man titta ut sin ”hundvalp”. Vi
skulle ha en hane det var redan bestämt och
vi fick den som hade ljusaste nosen.

Efter det att alla hade fått sina valpar gjordes
papperen klara och det var dags för hemfärd.
Vi som kom från Älvdalen hade den kortaste
vägen hem. Lufsen var lugn och sov i stort
sett hela vägen hem. Han blev orolig en gång
och då stannade vi och tog en paus. Sedan
fortsatte vi igen och Lufsen blev lugn igen
och sov resten av vägen hem.

Dagarna gick Lufsen växte och utvecklades
till en snäll hund och han har aldrig visat ten-
denser till att vara elak. Lufsen fick i början
följa husse som arbetar i skogen varje dag
och han har snabbt lärt sig att springa i sko-
gen och komma när man kallar på honom.

Lufsen började tidigt att visa intresse för älg
första gången var i slutet av september då
han skällde på älg. I oktober ficka han vara
med på sina första älgar som blev skjutna.
Han har ett bra sök och han har lärt sig när
det är dags att ut och jaga. Mitt omdöme som
husse ; trevlig familje- och jakthund, bra sök,
är snabb att ta sig fram i skogen, lydig och
han har stora chanser att bli en bra jakthund
vad han hittills har visat.

Hälsningar från

Östen Lövgren, Klitten Älvdalen
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Jaktprov med Atlas

Vi provade att gå ett prov innan jak-
ten. Det gick inte så bra då vi vand-
rade en hel förmiddag utan att hitta
en enda älg.

Därför fick jag nu order att på omprovet skulle
jag vara helt säker på att det fanns älg i mar-
kerna. Med tanke på jaktresultatet första pe-
rioden var förhoppningarna inte så stora. På
10 jaktdagar hade vi endast lyckats få tag i
tre vuxna älgar. Nåja, vi hade koll på ett par
byälgar som under den gångna veckan sik-
tats på några lägdor nere i byn. Det var dem
vi skulle sätta efter på lördag morgon.

Strax före sju släppte vi Atlas och efter tre
minuter var det upptag. I den kraftiga blåsten
var det lite svårt att höra var det stod men till
slut förstod vi att det var på toppen av
Lillberget det skällde.

Våra försök att komma rätt i vind och komma
så nära att vi hörde skallen kom på skam då
ekipaget hastigt försvann som virvlande
höstlöv i den kraftiga vinden. Efter tre kvart
återfann vi Atlas längst ner i byn.

Traktbyte till första byn. Domare Lars hade
när han kom sett ett par älgar mellan byarna
så vi bestämde att testa på dem. Vinden ut-
gjorde ett problem då området där älgarna
siktats låg helt fel och att ta sig dit från rätt
håll innebar att vi måste transportera oss runt
hela sjön och gå närmare 2 kilometer. Vi
chansade och gick sjökanten med vinden
genom ett sommarstugeområde. Vi släppte
Atlas och just när Lars sa att nu skulle det
sitta skönt med ett upptag så började det
skälla.

Snabbt började han leta efter en tjärstomme
att elda upp. Under letandet hör vi ett plask
på andra sidan sjön. I strandkanten kom en
stor älgtjur sakta gående. Mellan varven stan-

Atlas och Tommy
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nade han och kikade bakåt. Den osolidariske
gentlemannen lämnade kon och kalven åt sitt
öde med den ihärdigt skällande hunden. En
lång stund såg vi honom innan han långsamt
försvann ut på Brännbacken.

Vi eldade och hade ganska trevligt i de stipu-
lerade 90 minuterna varpå vi sakta inledde
ansmygningen. Lars gick fram och fick syn
på älgarna varpå han kallade fram mig.

I min iver att få syn på djuren hade jag nog
lite bråttom och älgarna stack iväg i ganska
god fart. Atlas blev skällande med. Eftersom
det gick undan rakt mot Sikbäcken hoppades
jag att det skulle bli stopp där. De sista skal-
len vi hörde var i riktning mot bäcken på an-
dra sidan boningshuset på Kläppen.

Blåsten som kom i kraftiga byar ställde till det
ordentligt för oss. För att höra bättre började
vi gå mot vägen. Döm om vår förvåning då vi
plötsligt får tillbaks Atlas när han kommer
efter våra spår. Jag han tänka åtskilliga elaka

tankar under den korta stund han hälsade på
oss. Tänk att det som börjat så bra skulle
sluta så snöpligt snabbt.

Efter ett par ögonblick fortsatte Atlas framåt
mot vägen i ganska lugn takt. Jag misstänkte
att om älgarna farit över bäcken skulle nog
Atlas ha följt med. Så har han ju gjort förut.
Det var nog troligare att han släppt när eki-
paget passerade Busjövägen. Vi fortsatte vår
färd fram mot vägen utan att Atlas sökte upp
oss någon fler gång. På vägen pejlade vi ho-
nom ut mot Gammgårds-udden ner mot sjön.
Han kommer nog snart tillbaks, sa Lars. Det
gjorde han inte så vi började söka oss mot
sjön med hjälp av pejlen. Eftersom ingen av
oss förstod sig speciellt bra på den lånade
pejlen förstod vi inte om det skällde eller inte.

Plötsligt när vinden för ett ögonblick mojnade
hörde vi hundskall. Ett stort leende spred sig
över hundägarens ansikte och vi fick lite mer
bråttom framåt. Uppe på Högbacken hörde
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vi Atlas skall klart och tydligt. Att försöka ta
sig över bäcken blev oss övermäktigt då den
innehöll mer vatten än vad våra kängskaft
tillät. Vi fick göra en ganska kraftig kringgå-
ende rörelse för att hitta en spång över.

En halvtimme senare var vi åter i närheten av
hunden och älgarna. Jag fick order att kalla in
honom. Skallen tystnade för ett ögonblick
och fortsatte strax i samma takt. Lars sa att
han skulle smyga fram och se på älgarna. När
han kom närmare kallade han även in Atlas
som kom direkt. Får nog arkivera min vissel-
pipa.

Atlas fortsatte med älgarna och Lars be-
stämde sig för att stöta iväg dem. Kon gav
sig iväg med Atlas efter. En stund senare blev
det åter stånd som strax övergick i gångstånd.
När vi närmade oss fick kon mer bråttom och
de försvann mot spetsen på sjön. Skallen
upphörde. Senare kom enstaka skall och en
stund senare återvände Atlas till oss.

Det här var min version av provet som skrevs
innan domaren skrivit sin.

Det blev ett 1.a pris.
74 p

ID och inkallning under sök ua. En tre minu-
ters vända. 0654 upptag ca 600 meter, sken.
0745 hunden åter. Traktbyte 0755 nytt släpp.
0802 upptag 500 meter fast. 60-65 skall/min
mycket bra hörbarhet. 0945 skottillfälle 0947
stöt, gångstånd. 0948 fast. 0955 tyst kontakt-
besök. 1017 hörs hunden i fast stånd. 1110
efter några försök kallas hunden in och
släpps. 1115 stöt gångstånd. 1126 ny kon-
takt, sedan förföljer hunden. 1142 några skall.
1145 hunden åter. Vi fortsätter till provslut.
Provområde Busjön.

Mvh

Calle F

Atlas i bärriset
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Om Hälleforshunden

Lite siffror om Hälleforshunden, siff-
rorna avser åren 2000-2005

Vi har sedan starten år 2000 och till med år
2004 meriterat 57 olika hälleforshundar vilka
erhållit pris på jaktprov. Årets jaktprov har vi
i skrivande stund ingen fullständig uppgift
om

Vi har 21 meriterade tikar som i dags dato läm-
nat 107 registrerade valpar.

Vi har idag 405 registrerade hundar i åldern
ett år och upp till nio år, antalet levande hun-
dar är några procent lägre på grund av olycks-
fall m.m. Cirka 14% av hundarna är jaktprovs-
meriterad.

Att siffran jaktprovsmeriterade hundar är så
låg som 14% har till stor del att göra med att
vi endast kunnat gå jaktprov sedan år 2000.

Siffran kommer att bli rättvis först när det gått
ca tio år, en normal aktiv period för en hund.
Men faktum kvarstår dock att vi i dagsläget
bygger Hälleforshundens framtid på ca 14%
jaktprovsmeriterade hundar. Siffran måste öka
för att vi bättre skall kunna styra aveln på
meriterade hundar.

Så vår uppmaning är att fortsätt gå jaktprov
med hundar som klarar att gå till pris så att vi
i avelsrådet får ett bättre beslutsunderlag och
valpköparna bättre förutsättningar att få tag
i bra valpar.

I en så liten ny ras som hälleforshunden måste
vi ha fler jaktprovs meriterade hundar än de
stora raserna för att ha nödvändig kunskap
om hundarnas jaktförmåga och därigenom
bättre kunna styra aveln.
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Stapeldiagram: Registrerade hundar i tvåårs intervaller
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Hundens intelligens bevisad...
I tidskrifren Science’ s juniupplaga i
år kunde man läsa om den mycket
intelligenta bordercollien Rico.

Denna medelålders hundherre har nämligen
ett mycket stort ”ordförråd”. Ända sedan
Rico var unghund har hans ägare tränat ho-
nom att hämta saker. Genom att först visa ett
objekt, upprepa dess namn ett antal gånger
och sedan be honom hämta det, kan Rico nu
koppla ihop över 200 objekt med dess namn.

För att mer i detalj undersöka Ricos förmåga
att lära sig och minnas ord, arrangerades ett
vetenskapligt försök. I ett avskilt rum place-
rades tio för Rico tidigare kända föremål. Man
bad honom hämta ett i taget och av 40 försök
lyckades han hämta korrekt föremål 37 gånger.

Man ville dessutom se om hunden hade för-
mågan att ”fast-mappa”, dvs att dra slutsat-
ser om ett föremål genom uteslutnings-
förmåga. Nu placerades ett för Rico okänt
föremål bland sju kända. Efter att låtit Rico
hämta en eller ett par kända föremål bad man
sedan att få det nya föremålet. Rico hämtade
rätt objekt 7 av 10 gånger, vilket tyder på att
han kan lista ut vilket föremål som önskas
genom uteslutningsförmåga. Alla andra sa-
ker heter redan något, varför det måste vara
det nya föremålet som har det okända nam-
net.

Forskargruppen fann även att hunden kunde
minnas dessa objekt under en tid framöver,
trots att han bara sett dem en enda gång.
Efter att ha presenterats för tio nya objekt i
det ovan beskrivna försöket, gjorde man ett
nytt test fyra veckor senare. Det nu bekanta
föremålet placerades bland fyra välkända och
fyra okända saker, och Rico ombads hämta
rätt objekt. Han lyckades sex av tio gånger.

I de fall han tog fel objekt tog han ett av de
helt okända, aldrig en känd. Hans resultat i
detta försök går att jämföras med en treårings,
så nog kan man säga att Rico är en ganska
smart hund?

…eller inte?
Forskare vid Exeter University i England an-
tyder att hundens intelligens är något över-
skattad. Forskaren Brirra Osthaus har förvå-
nats över hundars oförmåga att lista ur hur
de skall nå godsaker som befinner sig utom
räckhåll. Godis fästes i ett snöre och lades i
en genomskinlig plastlåda. Snörets ände
stack ut en bit. Hundarna tilläts sedan för-
söka få tag på godiset, och resultatet förvå-
nade forskaren och ägarna till de 72 hundarna.

Om snöret lades rakt och precis framför no-
sen på hunden tog det i genomsnitt 25 sek-
under för den att komma på hur den skulle
dra i snöret för att komma åt godiset, med lite
träning gick det ännu fortare. Men om snöret
lades i en svag vinkel (300) hade hundarna
plötsligt glömt sina färdigheter.  De försökte
helt enkelt gräva sig in genom lådan istället...
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Simba

Jag vill skriva några rader om att leva
med hund som har drabbats av sjuk-
domen tuggmuskelmyosit.

Vi upptäckte det första gången hos Simba då
han var ca 1,5 år gammal. Vi hade gett honom
något älgben och trodde något sådant fast-
nat i halsen men så var inte fallet. Efter många
prover etc kunde veterinären konstatera att
hunden hade sjukdomen tuggmuskelmyosit
och det enda som kunde stoppa sjukdomen
tillfälligt var kortison. Veterinären rådde oss
att se efter ny hund för denna skulle inte vara
långlivad.

Nu har det gått 2 år och Simba kämpar vidare,
han får syndromet med ca 2-4 månades inter-
vall. Under dessa två år har vi lärt oss att se

på honom när han håller på att bli sjuk. Under
sjukdomstiden har 20 älgar har blivit skjutna
för honom. Han fungerar bra i skogen när
han får vara frisk och har lärt mig jaga. De
gånger sjukdomen kommer under jakttid
måste han få vila. Syndromet försvinner re-
dan efter andra dagen men kuren fortsätter i
ytterliggare 14 dagar.

Bryter inte sjukdomen ut mer än den gjort
hittills kommer vi att få många jaktdagar ihop.

Juoksengi den 11 december 2005

Markus Mäkitaavol

Markus och Simba
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Hög inavelsgrad påverkar avelsresultatet
negativt
De flesta av dagens många hundra-
ser är en produkt av det senaste de-
cenniets avelsarbete. I många fall
uppstår en ny ras genom medveten
och systematisk inavel med ett fåtal
liknande individer.

Sedan en ras bildats och rasboken stängts,
kan nytt blod inte tillföras genom inkorsning
med obesläktade individer, eftersom detta
skulle komma att betecknas som korsnings-
avel och inte godkännas av de olika länder-
nas kennelorganisationer. Man kan därför be-
teckna varje hundras som en sluten popula-
tion, där inavel förr eller senare blir oundvik-
lig. Den vid tillfället ansamlade inavelsgraden
beror på antalet ”founders” (ursprungsdjur)
samt uppfödarnas sätt att bruka avel.

För endast ett tiotal år sedan var åsikten att
linjeavel var nödvändigt för att ”fixera en typ”
relativt vanlig bland uppfödare, och par-
ningar mellan hel- och halvsyskon liksom
förälder/avkommeparningar förekom inte allt-
för sällan.

Idag har problemen med nära släktskapsavel,
liksom den under lång tid ansamlade inavels-
ökningen uppmärksammats, och släktskaps-
parningar blir allt mer sällsynta.

Inavelsdepression
Men vad är det då för negativa effekter som
synts i forskningen? Husdjursagronom Hen-
rik Johansson har tittat närmre på saken.

I sitt examensarbete ”Genetisk studie av ina-
vel och fertilitet hos hund” skriver Henrik att
så kallad inavelsdepression har uppmärksam-
mats inte bara hos hund, utan inom många
andra arter.

Egenskaper förknippade med reproduktion
och överlevnad, så kallade fitnesseg-
enskaper, påverkas i allra högsta grad av ina-
vel. Bland annat har man kunnat se att mo-
derns fertilitet försämras genom försenad
pubertal utveckling, misslyckad och nedsatt
äggutveckling, minskad libido och ökad em-
bryonal dödlighet. Avkommans egen inavels-
grad har dessutom visat sig påverka dess
chans för överlevnad både som foster och
som liten valp.

Studier av rasen neapolitansk mastiff har vi-
sat att rasen har hög inavelsgrad, och att detta
troligen påverkat hundarnas reproduktions-
förmåga.

Den högsta inavelsgraden i materialet låg på
55 % och den genomsnittliga runt 10 %.
Många av avelstikarna hade endast en kull
under sin livstid. Så mycket som 12 % av kul-
larna bestod av endast en valp, och 14 % av
kullarna innehöll två valpar.

Andra forskare har sett att en utavlad grupp
Foxhoundtikar i högre uttsträckning blev
dräktiga och födde fler valpar än inavlade tikar
av samma ras.
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Även solen har fläckar
Men vad beror detta på, då? Jo, alla indivi-
der, från den raggigaste byracka till den fi-
naste multichampion, bär på ett antal skad-
liga, inte fullt funktionella gener. De flesta av
dessa gener är recessiva, dvs behövs i dub-
bel uppsättning för att komma till uttryck hos
individen.

De skadliga gener som är dominanta (dvs en-
dast behövs i enkel uppsättning) tenderar att
sorteras ut av sin egen natur. Genom att be-
driva släktskapsavel, dvs para individer som
här på liknande gener, ökar risken att de
recessiva, dåliga generna fördubblas hos
avkomman. Därmed ökar också risken för
sjukdomar och oönskade egenskaper.

Syftet med Henrik Johanssons examensarbete
var därför att studera inavelns effekt på
fertiliteten hos hund och att särskilt studera
den snabba inavelsökning som uppstår då
man parar två närbesläktade individer, kon-

tra den inavelsgrad som uppkommer då man
under lång tid bedriver avel i en begränsad
population.

En av Henriks teser var, att en långsam ök-
ning av inavelsgraden orsakat mindre
inavelsdepression än snabb inavelsökning,
eftersom det då hinner gå många generatio-
ner under vilka selektion hinner verka.

Fem raser analyseras

I det material Henrik Johansson arbetar med
fanns raserna berner sennenhund, cocker
spaniel, golden retriever, rottweiler och west
highland white terrier representerade. Dessa
raser valdes ut baserat på dess olika kropps-
storlek och populationsstorlek.

Henrik har bland annat tittar på hur inavels-
trenden sett ut över tiden hos de olika ra-
serna, genom att beräkna ett medelvärde för
inavelsgraden hos alla kullar som fötts under
ett visst år. Hos de flesta raser var trenden
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neråtgående, dvs den genomsnittliga
inavelsgraden hade minskat, trots att de se-
nast födda hundarna hade fler generationer
av möjlig inavel bakom sig.

Förklaringen till detta är troligen att man tidi-
gare bedrivit nära släktskapsavel, och nu lagt
om sin avelsstrategi för att i möjligaste mån
undvika inavel. De raser som hade högst ge-
nomsnittlig inavelsgrad i materialet var west
highland white terrier och golden retriever.

Henrik har även tittat på hur vanligt det varit
med nära släktskapsparningar inom de olika
raserna. Även här utmärker sig golden, med
materialets högsta inavelsgrad beräknat på
tre generationer. Siffran låg på 35-40 %, vilket
motsvarar två generationers halvsyskon-
parningar.

På andra extremen finner vi rasen bernen
sennen. inom denna ras förekommer ytterst
sällan parningar som ger upphov till inavels-
grad högre än 10%

Den gamle jägaren låg svårt skadad på

sjukhuset och kompisen kom och hälsade

på.
Han var naturligtvis nyfiken på hur olyckan

hade gått till.- Jo, sa den gamle jägaren,
Första dagen hittade jag ett litet hål.

Ut kom en räv, den sköt jag
Andra dagen hittade jag ett större hål.

Ut ur det kom en björn, den sköt jag

Tredje dagen hittade jag ett ännu större

hål.
Ur det kom tåget..........

Små raser föder mindre kullar

I hundmaterialet fanns även utrymme att titta
på hur många valpar varje ras i genomsnitt
föder. Det visade sig att de större raserna
(golden, rottweiler och bernen sennen) har
en liknande fördelning, med medelantalet runt
7 valpar/kull och maxantalet runt 15 valpar.
För den lite mindre westien var siffran istället
3 valpar/kull och ett rekord på 9 valpar.

Hög inavelsgrad — Färre valpar

Henrik har även gjort beräkningar för att se
hur inavelsgraden påverkar kullstorleken hos
de fem raserna. Han kunde då se att en ökad
inavelsgrad hade ett negativt resultat på kull-
storleken, oavsett om det var tiken eller kul-
len själv som var inavlad. Däremot kunde han
inte i det befintliga materialet avgöra om ”ny
inavel” har större negativa konsekvenser än
”gammal inavel”. Säkert är i alla fall att inavel,
oavsett i vilken form den må komma, påver-
kar ditt avelsresultat negativt.
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Nya jaktprovsregler

Svenska Älghundklubben, SÄK har
kommit med förslag till nya jaktprovs-
regler att gälla fr om 070630 . En or-
sak till förändringen är bl a en mål-
sättning om gemensamma nordiska
provregler samt de synpunkter som
framförts från domare och medlem-
mar under åren.

De nya provreglerna kommer att behandlas
vid SÄK s årsstämma under våren 2006.

Hälleforshundklubben är numera en med-
lemsorganisation inom SÄK och har liksom
lokalklubbar och övriga rasklubbar att lämna
synpunkter på de nya jaktprovsreglerna.

Styrelsen har vid ett styrelsemöte inlednings-
vis kort diskuterat frågan utan att gå till be-
slut. Istället beslutades att informera om den
kommande förändringen och samtidigt be
klubbens medlemmar att komma med syn-
punkter.

Att här ingående redogöra för hela förslaget
blir alldeles för omfattande, däremot finns hela
förslaget på SÄK s hemsida, men samman-
fattningsvis kan man säga att förslaget går
ut på att minska antalet bedömningsmoment
från nuvarande tretton (13) till tio (10).

Man har valt att ta bort vissa moment samt
att väva ihop några övriga.  Helt borta är
”Tempo under söket”. Sen kan man säga att
man slagit ihop moment 3 och 4,  ” Avstånd

till upptagsplatsen och Förmåga att finna älg”
till ett nytt moment  2, ”Förmåga att finna
älg”.

Det nya moment 4 kan sägas vara en sam-
manslagning av gamla moment 6 och 9,
”ståndskallsarbetes kvalite samt skalltid”.

Styrelsen riktar därför en uppmaning till samt-
liga medlemmar om att studera de nya prov-
reglerna och därefter komma med synpunk-
ter till undertecknad. Det är  av stor vikt att vi
som rasklubb har en åsikt och den skall na-
turligtvis vara väl förankrad bland medlem-
marna. De nya provreglerna kommer att gälla
under många år och påverkar många av oss
och våra hundar då vi i framtiden går jakt-
prov.

Därför, studera provreglerna på SÄK s
hemsida och hör därefter av Er  till under-
tecknad senast 2005-12-31

Vi kommer därefter att sammanställa alla syn-
punkter och fatta ett formellt styrelsebeslut
om att biträda eller avslå SÄK s förslag. Detta
beslut skall redovisas till SÄK senast  06-01-
15.

EU

Wåge Lundgrehn
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Stadgar för Hälleforshundklubben.
Antagna av klubbmöte 2004-08-07, med giltighet för Hälleforshundklubben
från och med 2005-01-01

Inledning.
Rasklubben Hälleforshundklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben SÄK.
Hälleforshundklubben skall arbeta för Svenska Kennelklubbens (SKK) och medlems-
organisationernas gemensamma mål med den i Hälleforshundklubben ingående rasen.
Utöver dessa stadgar gäller också SÄK s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för
 SKK och av SÄK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Hälleforshundklubbens stadgar skall fastställas av SÄK.
I den mån stadgar för Hälleforshundklubben strider mot SÄK s och/eller SKK s stadgar skall
Hälleforshundklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

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

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

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

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren  och

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

hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET
För att nå uppsatt mål skall klubben
1. informera och sprida kunskap om Hälleforshundklubben – dess mål, organisation och

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

riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Hälleforshunden inom och utom  landet
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper

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

föreligger.

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i Hälleforshundklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Be-
slut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SÄK eller SKK.
Klubbmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat
klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs
stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs
Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn
över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kon-
trollorgan.
Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inack-
ordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och
underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller
suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställ-
ningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte och avser nästa verksamhetsår.
Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala
hel medlemsavgift.
 Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem er-
håller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som
helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets– och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i
dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det klubbmöte, vid vilket
valet skett, till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald styrelse.
För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar
inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om
aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.
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§ 7 KLUBBMÖTE
Mom 1 Inledning.

Ordinarie klubbmöte skall hållas årligen före juni månads utgång .

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

Om extra klubbmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.

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

Tid och plats för klubbmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning.

Ordinarie klubbmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens
vice ordförande.
Klubbmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubb-mötets
ordförande.
Vid ordinarie klubbmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden

skall justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut, redogörelse för arbetet med avels

frågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

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

13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8 i dessa stadgar.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
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15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som

senast  15/1 anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig.

Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till
beslut.
Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17.
kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning.

Vid klubbmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/
hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske
med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar
ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat
stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden
där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under
förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röst-
ning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

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

Mom 4 Närvarorätt m m

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

Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen ut-
sedd person.

SKKs verkställande direktör.

Ledamot i SÄK:s styrelse.

Av klubbmötet valda revisorer.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.
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Mom 5 Motioner och ärenden.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avlämnas
till styrelsen senast 15 januari.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet.

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

Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald
styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter.

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

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

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

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

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

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

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

Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
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Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamö-
terna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordfö-
rande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

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

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

– bereda ärenden som skall behandlas av klubbmötet
– verkställa av klubbmötet fattade beslut
– ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
– till ordinarie klubbmöte avge verksamhetsberättelse och årsbokslut inklusive redogö-

relse för arbetet med avelsfrågor
– senast 4 veckor före ordinarie klubbmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse

samt årsbokslut till revisorerna
– upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
– avge yttrande över av SÄK till klubben hänskjutna ärenden
– följa de anvisningar som lämnas av SÄK
– senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna SÄK uppgift om

styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
– utse delegat till SÄKs årsstämma i den ordning som SÄK stadgar föreskriver.

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

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

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

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sam-
manträden.
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§ 10 VALBEREDNING
Av klubbmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid
ordinarie klubbmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

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

Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje klubbmöte.

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

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

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

Protokollen skall tillställas SÄK och vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

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

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

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genom-
fört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
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Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har
klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte
redan erlagt avgiften.

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

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

Beslut om ändring av stadgarna fattas av klubbmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötes-
deltagare vid ett ordinarie klubbmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid
två på varandra följande klubbmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SÄK.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos SÄK begära få upphöra som rasklubb i SÄK fattas vid klubbmöte.

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

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

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

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

Vid utträde ur SÄK behåller Hälleforshundklubben sina tillgångar och arkiv och är därmed
fristående från SÄK och SKK.



24

Jessi
Varje dag går vi i skogen. Hon blir snabbt
tuffare & självständig. Hon börjar redan vid
3 mån bli för vidlyftig med tanke på ålder &
storlek. Jag drar nu ner på tiden i skogen till 2
gånger i veckan så inga olycka ska ske med
för tidigt möte med älg.

Juni & juli försvinner snabbt. I slutet på au-
gusti kommer första älgkontakten. Jag går upp
i skälberget med stadig vind i nacken för att
plocka svamp. Tror i min enfald att det ska
räcka nu med för att skrämma bort älg innan
tiken får kontakt. Inte i dag 300 meter ovan
för mig börjar hon skälla. Älgen står en kort
stund, men rusar sen med tiken i släptåg. Som
tur är har tiken pejlen på sig. Jag följer henne
med pejlen & efter 2 km blir det stopp en  liten
stund & tiken skäller igen. Älgen rusar nu

Lördagen den 8 maj 2005 körde jag
& min fru Ulrika till Nybergssund i
Norge. Vi skulle nu äntligen få träffa
Kjell Heggbrenna & se valparna ef-
ter Lady & Boy.

Det var 3 stycken tikar i kullen. Kjell skulle
behålla en själv. Men den vi skulle ha hade
varit lite sjuk & därför halkat efter i utveck-
lingen lite grand. Så Kjell behöll henne i stäl-
let & vi fick ta den tiken som Kjell valt åt sig
själv.

Jag är hemma på heltid tack vare en arbets-
skada så tid finns för valpen. Våran hustomt
gränsar mot skogen & Jessi får vara lös hela
dagarna. Hon blir snabbt en enmanshund som
följer mig vart jag än går eller åker.
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rakt norrut ifrån mig. Tiken följer nu med i fem
minuter, släpper sen  &  återvänder i bak-
spåren till mig.

Nu syns en tydlig förändring på tiken jakt-
lusten är väckt på alvar. Hon börjar nu söka
mer organiserat håller stadigt sökturer på 5-7
minuter. Hon skäller även på fågel mm med
unghundens jaktlust & oförstånd.

Under september & oktober ut vecklas söket
hela tiden & ståndskall samt gångstånd  bör-
jar växa fram. Nu ser jag möjligheten  att skjuta
en älg på stånd för tiken är nära. Första hel-
gen i november jag har jagat hårt i några da-
gar med hanhunden så båda tikarna har fått
stå still.

Söndag är jag lite sliten & väljer därför ett
område som är lättgått. Det har varit dåligt
med älg där så det passar bra då jag vill att
tiken bara ska få springa av sig ett par timmar
för att sen byta & ta den äldre tiken. Jag tar

Jessi ur bilen & släpper henne den äldre ti-
ken gnäller avundsjukt. Jag ändrar mig &
släpper även den äldre. Jag hinner bara ta
fram geväret & gå 300 meter in skogen så
börjar ungtiken att skälla ståndskall 450 me-
ter öster om mig. Den äldre tiken passerar
mig i hög fart & ansluter till ståndskallet som
nu dånar för fullt. Jag smyger snabbt dit &
kan efter 35 minuter skjuta den första älgen
för Jessi på stånd.

Nu i dag en månad senare ligger Jessi på 10-
15 minuters sökturer & bra förarkontakt. Jag
är väldigt nöjd med tiken så här långt. Jag ser
fram mot nästa höst med stor glädje.

Jag vill gärna tack Leif Gulin, Bo Tobiasson
& Jörgen Markusson för råd & hjälp att hitta
denna valp.

Vänligen, Jonas Moberg.

Hembiträdet fick avsked och när hon

packat sina saker och skulle ge sig av

böjde hon sig ner och klappade ömsint

familjens hund.

- Jaså, Stina harfäst sig vid Karo, sa

frun i huset.

-Oja, så många gånger han hjälpt mig

med disken.

- Jag läste om en man i Ljungby som hit-

tade en tia på gatan och för den köpte

han en lott och så vann han en resa till

Paris. Det var väl fantastiskt?

- Ja, verkligen. Tänk att hitta en tia i

Småland!
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Skicka pengarna på vårt PG 830 48 78-5 och
skriv på talongen vad ni vill ha.

Försäljning

Medlemsartiklar
Kepsar, 100 kr st
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Kassören
Hej igen alla medlemmar.

De flesta har kommit ihåg att betala årets
medlemsavgift, om ni har glömt att betala så
är inte året slut ännu.

Vi har några medlemsartiklar till försäljning
just nu finns det bara kepsar och tidigare år-
gångar av tidningen kvar att köpa.

Skicka pengarna på vårt PG 830 48 78-5 och
skriv på talongen vad ni vill ha.

Jag vill också påminna att ni måste anmäla
eventuella adressändringar till mig!

Gott nytt medlemsår!

Bosse Axel hade köpt sockens första motor-

cykel och blev snart en välkänd syn ute

på grusvägarna där han kom vinglande.

En dag tappade han emellertid kontrol-

len över fordonet och åkte ut på en

potatisåker där en kvinna höll på att

kupa potatis. För att inte köra på

henne tvingades Axel välta omkull mo-

torcykeln och sig själv i leran. Han

kom på fötter, borstade av sig det

värsta och fräste:
- Vad har du ute i trafikvimlet att

göra, kärring?

En höggravid kvinna kommer in på BB.

Det verkar bråttom så barnmorskan

ställer några frågor.

- Hur är det med slemproppen?

- Han kommer så fort han hittat en

parkeringsplats.

- Olja, det är farliga saker det, sa

Erling.

- För ett tag sedan öppnade jag en

burk med sardiner i olja, och dom var

döda allihop!
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 måna-
der efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
Priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 05 nr 2
Följande vinnare lottades fram:
Inga priser på grund av att ingen kor-
rekt svar var inskickat

Ber om ursäkt att förra kryssets
(0501) priser inte har skickats ut ännu,
de kommer efter jul!!

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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