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Tidningsredaktionen
Detta nummer är en uppföljning av årsmötet innan sommaren. Hösten i antågande och jakten
har börjat i norr, förhoppningsvis trillar det in lite jaktberättelser till nästa nummer av tid-
ningen. De behöver inte vara långa och välskrivna utan fatta bara pennan skriv några rader
och skicka in detta tillsammans med en bild, jag redigerar materialet! OBS montera inte in
bilden i dokumentet utan skicka den som en vanlig jpg-bild. Eposta din berättelse till mig:
marit.truuts@halleforshunden.org.

http://www.halleforshunden.org
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Märit Truuts (formgivning)
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382 91 Nybro
Tel: 0481-12112
email: marit.truuts@halleforshunden.org

epost till alla i styrelsen: styrelse1@halleforshunden.org

Jan-Erik Bjermkvist
 (uppgiftsinsamlare)Skoghemsvägen 6
179 96 Svartsjö
Tel: 070-3195701
email:jbje.bjermkvist@telia.com
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

Wilde undersöker Isas valpar

Ja, så var då ännu en sommar till ända.
Är väl tveksam till om vi härnere i
södra delen av landet kan kalla det
sommar. Jag tycker väl kanske att vi
får börja med mer internationella be-
teckningar och då får det bli regnpe-
riod.

För det har vi haft, ordentligt också, det reg-
nar inte utan vattnet ramlar ner från ovan. Nu
är det i alla fall 21 augusti och då är det för
oss jägare och hundfolk en annan period,
nämligen jaktsäsong. Om den är internatio-
nell är jag inte säker på, men det bör den vara
för det är ju det viktigaste som finns oavsett
var man bor. Eller hur?

Idag har jag släppt hundarna första gången
och oavsett hur sommarträningen har gått så
är det alltid lite speciellt med första släppet. I
år var det särskilt spännande att släppa Wilde
då vår och försommar varit svåra. Normalt

tycker jag inte det finns anledning att ta upp
personliga saker eller händelser i en ledare,
men jag skall denna gång göra ett undantag.

Anledningen är att Wilde under våren ge-
nomgick något man kan kalla personlighets-
förändring. Han blev extremt aggressiv, alltid
på dåligt humör,  och med facit  i hand så var
han dessutom ”seg” och utan det vanliga
drivet . Det hela eskalerade i juni då han helt
plötsligt inte kunde sätta sig/lägga sig/resa
sig. Han skrek av smärta efter någon dag.
Veterinärbesök ledde till att man i princip död-
förklarade honom och tipset var en tumör
någonstans i nervsystemet. Jag krävde dock
att man skulle ta blodprov för att utesluta
fästingburen infektion av något slag, detta
på grund av våra hundar drabbats av detta
tidigare. Det stod inte högt i kurs hos aktuell
veterinär men jag fick min vilja igenom och
efter någon dag kom beskedet anaplasma.
Alltså en fästingburen infektion som tidigare
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kallades ehrlichia. Wildes värden var skyhöga
och sannolikt har han burit på infektionen
sen förra sommaren. Antibiotika 30 dagar blev
första steget och redan efter några dagar
märktes en positiv förändring.

Idag, den 21 augusti kan vi konstatera att vi
mentalt fått vår ”gamla” Wilde tillbaka. Hans
premiär i skogen blev dock ingen höjdare.
Det lär resultera i ny veterinärkonsultation
då hans beteende lämnade mycket övrigt att
önska. Tyvärr är det nämligen inte ovanligt
att sjukdomen blir kronisk.

Anledningen till att jag tagit upp detta är att
vi idag har fästingar i mer än halva landet,
kanske ännu mer. Idag finns de långt upp ef-
ter Norrlandskusten. De sprider smitta, ingen
tvekan om det och ju fler som blir medvetna
om detta medför förhoppningsvis att fler
”odugliga” hundar kanske kan räddas. Diag-
nosen är nämligen inte alltid självklar och
många veterinärer är tyvärr inte fullt ut med
på banan av någon oklar anledning.

Kräv ett blodprov om och när din hund drab-
bas av svårförklarliga symtom. Det verkar
tyvärr bli vanligare och vanligare i vart fall i
södra landsändan. Enligt vår lokale veterinär
är sannolikt var fjärde hund drabbad. Den
intresserade ”Googlar” på anaplasma och får
många svar.

Under hösten startar på uppdrag av SÄK en
arbetsgrupp sitt arbete med att omarbeta de
raskompendier som ligger till grund för doma-
rutbildningar och domarens bedömningar vid
utställningar. De svenska älghundsraserna
Jämthund, Svensk vit älghund och Hällefors-
hund omfattas av arbetet och vi kommer att
delta i arbetet genom att Leif blir kontaktper-
son mot arbetsgruppen. Dessutom skall vi
den 16 november ställa till förfogande en hane
och en tik av excellent (utmärkt) typ vid en
domarkonferens i Stockholm Det är viktigt
att vi deltar eftersom det också kan komma
att påverka utformningen av rasstandarden,
alltså hur vi tycker att en Hälleforsare ser ut,
vilket ju inte är helt oväsentligt.  Av någon
outgrundlig anledning har vi inte så där jät-
temånga Hälleforsare i Rinkeby och Dande-
ryd eller vad nu byarna heter utan för Stock-
holms city . Det är därför som Ni förstår vik-
tigt att vi skickar rätt hundar till denna konfe-
rens och vi har därför redan ställt frågan till
några tänkbara hundägare, men Sverige är
som bekant ett avlångt land och det är för-
ståeligt om man inte vill resa över halva lan-
det just för detta. Så finns det någon med
hane eller tik av utmärkt/excellent typ inte allt
för långt från huvudstaden som kan tänka
sig resa dit aktuell dag är vi tacksamma för ett
samtal.

Nu när regnperioden(sommaren) är över och
ljusare(mörkare) tider nalkas hoppas jag Ni
får tid att ägna mycket tid åt jakt och hundar.
Glöm bara inte att anmäla hundarna till jakt-
prov så snart som möjligt.

Wåge

- Nu har vi äntligen lärt hunden att inte

tigga vid bordet.

- Hur gjorde ni då?

- Jag lät honom smaka på frugans mat
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Hälleforshundklubben hade en trev-
lig helg när vi var på Fäviken 27-29
juli, tillsammans med Jämtland/
Härjedalens Älghundklubb och rask-
lubbarna för älghundarna som i år
representerades av Jämthundklubben,
Björnhundklubben, Laikaklubben, Vit
älghundklubben Gråhundklubben och
givetvis av oss.

I år bestod Fäviken bl.a. av hundtorg med
rasklubbar, hundträning med bl.a. apporte-
ring, simulerad jakt med spaniel, björntest,
älghundtest, prova på kantarellsök, agility,
inofficiell hundutställning. Föredragslogen
med Hundskolan Vision, Ejra Djurklinik, fo-
der för arbetande hundar och Bosse Kristi-
ansson som visade ”Björnen Herkko och
Vargflicka”. Skytteområdet med bl.a.  älgbane-
skytte, björnskytte mm. Kvällsarrangemang
med Linda Gail Lewis(fredag), Sven-Ingvars
(lördag), Pure Malt, musikkapellet Hellre än
bra. Dans i logen med GePe band lockade
med 28980 besökare under helgen.

Själv lyssnade jag till ett föredrag av Leg. Vet
Catarina Friskgård, från Ejra Djurklinik ett tänk-
värt och intressant föredrag om ”Ståndskall
och  flås-halsens sjukdomar”.

I vår monter hade vi två rollupps som infor-
merade om Hälleforshunden – och klubbens
historia. Den var väldigt uppskattad och läs-
tes av många besökare. Även kepsar och tid-
ningar fanns vid vårt bord. Vi fick några nya
medlemmar också och vi vill passa på att
hälsa er hjärtligt välkomna till klubben!

Hade med mig kameran men kommer aldrig
ihåg att ta fram den vid rätta tillfällena, har
tagit några bilder så ni får hålla tillgodo med
dem.

Tusen tack till alla medlemmar som hjälpte till
i montern ni gjorde ett fantastiskt jobb, utan
er hade vi inte haft en så lyckad helg i Fäviken.

Ulrika

Nyframtagen rollup
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Hälleforshundklubbens monter i Fäviken. Två nya rollups är framtagna som
kan lånas ut till andra evenemang. Utseende se hemsidan

Många tält och många besökare!
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Öppen stambok – vad är det?
Av de nio hundraser som är godkända
och anslutna till SÄK har åtta stängda
stamböcker. Hälleforshunden är f.n.
ensam ras med öppen stambok.

En stambok innehåller den registerföring av
hundar som är rasgodkända av SKK. SKK
för idag tre olika register. Dels det s.k. S-re-
gistret där majoriteten av alla rasgodkända
hundar som föds i Sverige registreras, dels
det s.k. Annexregistret där hundraser som
enbart är nationellt godkända av en kennel-
klubb som SKK godkänner registreras och
dels det s.k. X-registret där valpar som föds i
rasvårdande  korsningsprojekt registreras.
Hälleforshundarna registreras f.n. i SKK:s
annexregister.

En stängd stambok tillåter endast registre-
ringar av valpar efter hundar som redan är
stamboksförda i den aktuella rasen.

En öppen stambok tillåter ett begränsat flöde
in i rasen av tidigare inte stamboksförda indi-
vider. Vanligtvis ställs det då krav på speci-
ella villkor som hunden måste uppfylla innan
en eventuell registrering kan vara aktuell. För
hälleforshundens del så berör villkoren så-
dant som rastyp, hälsa, funktion, genetisk
bakgrund mm.

För att kunna öka den genetiska variationen
i en numerärt liten ras som hälleforshunden
med en redan begränsad genpol, där
selektionen av avelsdjur huvudsakligen sker
beroende på deras hälsa och jaktförmåga, är
den öppna stamboken helt avgörande

Efter SKK:s rasgodkännande i april 2000 har
därför åtta icke stamboksförda hundar blivit
godkända och registrerade in i hällefors-
hundrasen. Av dessa åtta har i dagsläget en

hund avkomma i första generationen och tre
hundar avkommor i andra generationen. Öv-
riga fyra hundar har ännu inte brukats i avel.

Det genetiska tillskottet under 12-årsperioden
är därför tämligen begränsat. De hundar som
brukats är korsningar med starka inslag av
hälleforshundar och deras gener finns ju re-
dan representerade i rasens genpol. Samti-
digt förstärks nytillskottet av gener något i
kommande generationer pga. att aveln inte
sker slumpmässigt utan efter ett planerat ur-
val.

Hunden AS43496/2012 Raskängets
Frodo e. Rusamon Kamu u. Raskängets
Anja visas av sin ägare Dan Svanström
vid VnÄK:s utställning iJunsele d.5/8
(exempel på en inregistrerad hund).



En ökad inregistrering skulle innebära en
större genpol och därmed bredare avelsbas
samtidigt skulle det ökade antalet gen-
varianter innebära en risk för att det som idag
kännetecknar hälleforshundarna mer eller
mindre försvinner.

Min bedömning är därför att en fortsatt inre-
gistrering av 3-5 hundar/generation (5-års-
period) långsamt kommer att öka den gene-
tiska variationen i rasen samtidigt som upp-
satta mål i RAS uppnås. D.v.s. bibehålla och
förstärka egenskaper som är utmärkande för
just hälleforshundarna.

Hur går det då till vid en eventuell ras-
registrering? Till klubbens avelsråd kommer
det normalt in 5-6 förfrågningar/år. Det kan
gälla valpar som är några månader gamla så-
väl som äldre injagade hundar och allt där-
emellan. Vanligtvis så är hunden avkomma
till föräldrar med svag eller ingen dokumen-
tation om deras hälsa och/eller jaktförmåga.

Som regel informerar vi då om att det kan vara
möjligt med inregistrering av enskilda hun-
dar men då först efter att hunden uppfyller
vissa krav.

1. Hunden mönstras vid någon av SÄK:s ut-
ställningar och får en bedömning enligt ras-
standard (sker lämpligen vid 15-20 månaders
ålder).

2. Hundens jaktförmåga på älg dokumente-
ras och intygas.

3. En så fullständig stamtavla som möjligt
upprättas.

4. Hunden skall vara Ad och Hd-godkänd (a
eller b) samt ögonlyst med bedömningen ua.

5. Alla dokument och intyg skickas till Häll-
eforshundklubbens avelsråd för bedömning
och eventuellt godkännande.

6. Vid ett godkännande skickas dokument och
intyg vidare till SÄK för bedömning och even-
tuellt godkännande.

7. Vid ett godkännande skickas bedömningen
till SKK för registrering.

Vi upplyser också om att även ifall hunden
motsvarar alla krav så innebär detta bara att
hunden har en möjlighet att bli godkänd. Det
genetiska tillskott som den bidrar med måste
bedömas vara värdefullt och den kommer
dessutom att värderas gentemot andra sö-
kande hundar innan ett beslut kan tas. Punk-
ten 3 i ovanstående lista väger därför tungt
där så god kännedom som möjligt om bakom-
liggande hundar har stor betydelse vid be-
dömningen av den enskilda hundens fram-
tida värde för rasen.

Hittilldags har klubbens avelsråd inte tagit
någon aktiv del i de gjorda korsning-
sparningarna och endast i ett fall har vi haft
kännedom om och gett godkännande till en
parning innan den skett.

Leif



Bilder från årsmötet 2012
Som vanligt så genomfördes Häll-
eforshundklubbens årsmöte i slutet av
maj, denna gång lördagen den 26/5
på Bredsele Park i Kusfors.

Under förmiddagen bjöd Västerbottens
Älghundklubb på en bra arrangerad hundut-
ställning. De hade dessutom gjort en beställ-
ning på ett utmärkt väder för solen sken hela
dagen från en blå och molnfri himmel.

Fjorton hälleforshundar blev visade och be-
dömda under morgontimmarna.

Under eftermiddagen genomfördes som van-
ligt vårt årsmöte.Det föregicks av en intres-
sant föredragning om hur jakten ska fungera
inom de nybildade älgförvaltningsområdena.

Efter årsmötet så avrundades dagen som van-
ligt med att klubben bjöd mötesdeltagarna
på en både god och närande middag.

Leif

Björn Eriksson från Vilhelmina med tiken
AS22896/2008 Mettäjärvi Tess Bella

Lennart Nilsson från Gällivare med
hunden AS17928/2011 Molle
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Jörgen Eklund (i mitten) och tiken AS44912/2005 Åforsens Lona och fyra av hennes
valpar med hunden AS44695/2007 Valdemar

Kennet Lundmark, Boliden och Lars Öhström, Boden med
hundarna AS23887/2009 Nova och AS23886/2009 Mischa
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Årsmöte 2012
Årsmötet 2012 genomfördes i vackert
vårväder i samband med Västerbott-
ens älghundklubbs utställning i Bred-
sele väster om Boliden. Själv avsåg jag
att genomföra en resa med flyg norrut.

Någon  dag före avresa meddelades dock att
flygbolaget Skyways drabbats av konkurs
vilket innebar snabba beslut om tågresa till
Arlanda för att därifrån förhoppningsvis
kunna fortsätta med inbokade flygresan Ar-
landa till Umeå. Så lätt var det nu inte, SJ och
deras eminenta förmåga att hålla tiderna
gjorde att det hela höll på att sluta med en hel
helg i Stockholm. Nog om detta, sent om sider
hamnade jag hos Ulrika och Anders för en
härlig grillkväll.

Utställningen och dess resultat kan Ni stu-
dera på annan plats, men Kerstin hade gjort
ett bra förarbete och årsmöteslokal med ef-
terföljande middag var till allas belåtenhet.
Tack Kerstin.

Årsmötet inleddes med ett uppskattat före-
drag av jaktvårdskonsulent Christer Zackris-
son. Han talade om det nya älgförvaltnings-
systemet, specifikt för Västerbotten.
Årsmötesförhandlingarna vidtog därefter

under ledning av Jonas Johnsson. Den före-
slagna dagordningen följdes utan bekymmer
och årsmötet avslutades tämligen snabbt.

Därefter följde en intensiv diskussion om
Hälleforshundklubbens avelsarbete och kan-
ske framförallt kom diskussionen att handla
om den öppna stamboken och användande
av andra raser i aveln.

Mot bakgrund av detta finns i denna tidning
en mer utförlig beskrivning av avelskomitt-
ens syn på dess arbete med denna fråga.

Samvaron avslutades med en gemensam mål-
tid och därifrån gick ingen hungrig kan jag
garantera.

Min närvaro vid årsstämman avslutades med
en ny resa, denna gång med SJ:s nattåg från
Umeå. Den blev också händelserik då jag fick
sällskap med ett stort antal människor som
närvarit vid miljöpartiets ”kongress” samma
helg. Detaljerna kanske kommer någon an-
nan gång men mitt jaktliga intresse och vad
vi använder våra hundar till fick jag denna
lördagsafton lämna därhän.

Tack Ni som kom

Wåge

Ulrika och Jonas i febril aktivitet vid årsmötet



1 2

Protokoll årstämma
Hälleforshundklubben
Bredsele park, Västerbotten

Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare: 16 st

Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman.

1. Beslöt att fastställa röstlängd vid behov.

2. Till ordförande valdes Jonas Jonsson.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet utsågs Ulrika Eriksson

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet utsågs Linnea Schmidt och Lage Andersson

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar, beslutades att
alla får yttra sig men vid röstning är det endast klubbens medlemmar som får yttra sig.

6. Mötet ansåg att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst på webben och i klubbtidningen.

7. Mötet fastställde dagordningen.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas berättelse lästes
upp och godkändes.

9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen förlust 15145 kr ska överföras
till nästa års balansräkning.

10. Styrelsens har inget uppdrag att redovisa från föregående årsmöte.

11. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gånga året.

12 A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan lästes upp och godkändes.
B. Styrelsens förslag till rambudget redovisades och godkändes.
C. Medlemsavgifter för nästa verksamhetsår beslutades till att vara oförändrade,
200 kr för  medlem och 50 kr för familjemedlem.
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13. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och leda-
möter i styrelse enligt paragraf 8, beslutades till att vara oförändrad 7 st.
Till ordförande omvaldes Wåge Lundgrehn, 1 år
I tur att avgå var ledamöterna Jan-Erik Bjermkvist, Ulrika Eriksson och Märit Truuts,
samtliga omvaldes på 2 år

Styrelsens utseende 2012
Wåge Lundgrehn (ordförande)
Jan-Erik Bjermkvist (sekreterare), omval 2 år
Ulrika Eriksson (kassör), omval
Bo Tobiasson (ledamot), 1 år kvar
Jörgen Markusson (ledamot), 1 år kvar
Tomas Johansson (ledamot), 1 år kvar

14. Till revisorer valdes Linnea Schmidt, nyval och Jonas Jonsson, nyval, och till
revisorsuppleanter valdes Kalle Johansson, omval och Ingemar Westerlund, omval.

15. Val av valberedning Anders Hagman, Jan Boman och Rickard Gradin, omval samtliga.
Sammankallande: Anders Hagman.

16. Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15.

17. Inga inkomna motioner och övriga ärenden.

18. Övriga frågor, Inköp av nya kepsar mötet beslutade att de ska vara gul rand på de
nya kepsarna. En väst ska beställas minst 10 st per gång med tryck. Kontakta Ulrika
Eriksson, det kommer att läggas ut på hemsidan om storlek och prisuppgifter. Årsmöte
för nästa år diskuterades ev. Elmia i stället för Östersund. Efterlystes hjälp till Fäviken
Game Fair i slutet på juli ta kontakt med Ulrika Eriksson. Forum på nätet
Hälleforshund24forum” varför  finns det inte är på vår hemsida? Enl. rek. från SÄK  bör
vi undvika öppna forum då det kan innebära oseriösa inlägg. Efterlyser mer bilder och
historier från medlemmar att lägga in på hemsidan.

Rasmästerskap för Hälleforshunden, styrelsen fick i uppdrag att undersöka om det går
att förlägga rasmästerskap i de län där de finns flest Hälleforshundar, i stället för
rullande länsmästerskap som det är nu. Sedan ska det utses en kontaktman/kvinna
utanför styrelsen om detta blir aktuellt för Hälleforshundklubben.

Ordförande tackade för visat intresse och mötet, vi åt middag innan vi avslutade dagen med
information av Leif Gulin med information om RAS.

Bilagor 1. Verksamhetsberättelse för 2011 2. Revisonsberättelse
3. Verksamhetsplan för 2012 4. Förslag till budget 2012



Styrelsen och undertecknad fick i sam-
band med årsmötet i Bredsele uppdra-
get att kontrollera med SÄK:s
jaktprovskommitte om det finns möj-
lighet att arrangera klubb/ras-
mästerskap utan hänsyn taget till den
turordning mellan lokalklubbar som
finns upprättad av SÄK.

Enligt Conny Jakobsson, SÄK:s jaktprovs-
kommitte har de inte några synpunkter på om
Hälleforshundklubben kan träffa avtal med
annan lokalklubb än den som står i tur för att
arrangera rasmästerskap enligt turordnings-
listan.

Klubbmästerskap? Det innebär alltså att det är fritt fram för nå-
gon/några eldsjälar att fundera på om man
vill åta sig arbetet med att kontakta sin lokal-
klubb för att se om det är möjligt att kom-
mande år arrangera ras/klubbmästerskap. Sty-
relsen ser positivt på ett sådant engagemang
och står bakom med de möjligheter vi har.
Ekonomiskt förutsätts dock att ett sådant ar-
rangemang inte belastar klubbens ekonomi.

Dessutom bör vi tillsammans i god tid fun-
dera på hur man kvalificerar sig till mäster-
skapet. Vissa krav bör naturligtvis ställas och
från avelsråd och styrelse är de kraven HD-
fri samt ögonlyst och utställd med minst mot-
svarande 3:pris . I övrigt får vi fundera vidare
på hur många och vilka hundar som kan bli
aktuella.

Wåge L



Nulägesanalys för hälleforshundar
(april 2012)

Rasgodkännandet under våren år
2000 har inneburit att det skett en be-
tydande kunskapsökning om hälsotill-
ståndet i rasen. SÄK:s och SKK:s olika
bekämpningsprogram samt andra
krav på känd hälsostatus har på ett
positivt sätt bidragit till denna ökade
kännedom. Veterinär och hälsodata
från SKK, tillsammans med en direkt
inrapportering till klubben, utgör där-
för det huvudsakliga underlaget för
nulägesanalysen.

Vetskapen om rasens fysiska och exteriöra
tillstånd grundas på att ett stort antal

hundar under det senaste decenniet blivit
visade och bedömda på officiella utställ-
ningar. Dessutom har hundarnas jaktförmåga
under de elva senaste säsongerna kunnat
prövas i jaktprov godkända av SÄK.

Efter år 2000 har ytterligare en stor enkätun-
dersökning genomförts bland medlemmarna.
Enkätens frågor berörde i huvudsak hundar-
nas hälsotillstånd och jaktförmåga. Svars-
frekvensen var ca 70-75% och enkätsvaren
är tillsammans med annan personlig känne-
dom om rasen också en del i bedömnings-
underlaget.

Hälsa
·  Ögon: Katarakt – I april år 2012 är totalt 106
st. hundar ögonlysta (ca 20 % av hela
populationen). Av dessa har 15 st. fått diag-
nosen ärftlig katarakt (ca 14 % av de ögon-
lysta hundarna). Glaukom – ej rapporterat.
PRA – ej rapporterat. Övriga ögonsjukdomar
– ej rapporterat.

·  Höftledsdysplasi: Av de hundar som rönt-
gades med födelseåren 2000 – 2002 fick 14 %
bedömningen C-höft eller sämre. Det höga
antalet hundar med hd-fel födda under år 2000
(22 %) kan till viss del del bero på att flera av
kullarna har föräldradjur med okänd hd-sta-
tus (parning skedde före rasgodkännandet).
Av de hundar som blivit röntgade med
födelseåren 2003 – 2010 har 6 % fått bedöm-
ningen C-höft eller sämre. Totalt är ca 45 %
av hundarna som blivit födda under 2000-
talet hd-röntgade.

·  Armbågsledsdysplasi: Ett mindre antal hun-
dar (ca 8 % av hela populationen) har under
2000-talet blivit röntgade, alla med diagno-
sen ua.

·  Epilepsi: Ett tidigare fall är känt, där en äldre
(>8 år) hund har drabbats, ingen avkomma.
Inga kända fall efter rasgodkännandet år 2000.

·  Kryptorchism: Tre fall är kända. Hund 1988-
2001, ingen avkomma samt hund född i mars
2009 och hund född i april 2010.

·  Tuggmuskelmyosit: Enstaka kända fall un-
der den senaste 35-års perioden. Första kända
fallet uppträdde hos hund född år 1978. Det
senaste drabbade hanhund född år 2002.
Totalt under hela tidsperioden bedöms anta-
let insjuknade hundar vara lägre än 10 st. (<
0.5 %).

·  Tänder: Ett känt fall av tandbortfall. Kon-
troll och rapportering av tandstatus kan dock
fortsatt vara otillräcklig. Rapportering av
tandstatus sker vanligtvis endast i samband
med bedömningar på utställningar och via
enkätsvar.



Slutsats: Antalet hundar som de senaste
åren fått diagnosen ärftlig katarakt är alar-
merande hög. Ett fungerande bekämpnings-
program som förhindrar vidare spridning
är därför angeläget (program beslutat och
påbörjat i maj 2008).

Häsotillståndet bland hälleforshundarna
tycks i övrigt vara gott. Inga andra allvarli-
gare sjukdomar är kända.

Målsättning: Fortsätta den redan påbörjade
avelsselektionen beträffande katarakt. Öka
antalet ögonspeglade hundar från nuva-
rande 20 % till max 40 % för att säkrare
kunna bedöma kataraktens omfattning,
samt upptäcka eventuell förekomst av an-
nan ögonsjukdom.

I ett första steg minska antalet hundar som
får diagnosen ärftlig katarakt till mindre
än 10 %.

Öka antalet hundar som ad och hd-röntgas
från nuvarande 45 % till max 60 %.

Under den kommande 5-års perioden ge-
nomföra ännu en enkätundersökning beträf-
fande hundarnas fysiska och mentala status
med syftet att klubben ständigt skall vara
uppdaterad beträffande hundarnas hälso-
tillstånd.

Funktion
·  Hälleforshunden är idag till sitt använd-
ningsområde en utpräglad jakthund.

·  Hundarna uppfattas ofta av sina använ-
dare som slitstarka, tåliga och uthålliga. Det
förekommer inte att hundar måste vila p.g.a.
hälta, såriga tassar och liknande skador.

·  Hälleforshundarnas jaktförmåga tycks i all-
mänhet vara god.

Under perioden 2000-2011 har ca 600 st. jakt-
prov genomförts. Ca 60 % av proven resulte-
rade i pris och då i huvudsak som 1:a pris.

För hela perioden år 2000-2008 är andelen jakt-
meriterade hundar per årskull i genomsnitt 21
%. För hundar födda åren 2004-2008 är merite-
ringsgraden i genomsnitt 24 %  (beräkningen
görs då årskullen uppnått max 3 år).

Det förekommer dock hundar som är väl veka
och med svag jaktlust.

Slutsats: Rasgodkännandet och anslut-
ningen till SÄK har inneburit att hundar-
nas jaktförmåga får en mera ”objektiv” be-
dömning vilket påtagligt underlättar och
kvalitetshöjer rasklubbens avelsarbete.

Hälleforshunden är idag en tålig och stark
jakthund som ofta uppfyller de krav på jakt-
förmåga som ställs. Fortsatt är det dock
önskvärt att jämnheten ytterligare ökar med
en högre ”lägsta nivå” som följd.

Målsättning: Stärka jaktlusten i rasen med-
elst en högre ”lägsta nivå”. Öka antalet
hundar som kommer till prov och uppnå en
genomsnittlig meriteringsgrad per årskull
som är större än 25 %.

Mentalitet
·  Bedömningar i samband med utställningar
under det senaste decenniet har genomgå-
ende visat på god mentalitet hos hundarna.
Två fall är rapporterade där hundarna inte
blivit bedömda p.g.a. ett aggressivt beteende.
Några hundar (< 5 st.) har visat tydlig olust
vid bedömningarna.



·  Hälleforshunden beskrivs ofta av sin ägare
som pigg, vaken och arbetsvillig. Den anses
också vara en lättlärd och trevlig familjehund
som ytterst sällan visar dominansaggession
inom familjen. Den har en starkt utvecklad
flockkänsla och förstår väl sin plats i rang-
ordningen. Hos enstaka individer kan detta
ge intrycket av att den är vek, d.v.s. den no-
terar och reagerar tydligt på flockledarens
vilja.

·  Under jakt visar hundarna ofta tydlig reser-
vation mot andra jägare och främlingar, vilket
ibland kan vara besvärande om någon mera
än ägaren följer hunden under jakten. Många
hälleforshundar uppvisar s.k. enmanshund-
mentalitet.

·  Inga MH-tester är gjorda på hälleforshundar

Slutsats: Dagens hälleforshundar har i all-
mänhet mycket god mentalitet.

De är lättsamma som familjehundar samti-
digt som de kan uppvisa både stort mod och
stark kamplust under jakt.

Målsättning: Bevara och utveckla den men-
talitet som det stora flertalet hundar uppvi-
sar idag.

Genetisk variation
·   Den öppna stamboken möjliggör att rasen
kan tillföras ett kontrollerat genetiskt tillskott.
Klubbens bedömning är att möjligheten till
fortsatt ökad genetisk variation därför är för-
hållandevis god.

Ett vägt medelvärde för hundar födda under
perioden 2007 - 2011 (5 årskullar) ger en
inavelskoefficient på F=1.7.

·  Under perioden 2000 - 2010 har totalt 638 st.
valpar blivit födda. Antalet kullar är 124 st.
vilket innebär att det i genomsnitt föddes 5.1
valpar/kull. Det totala antalet använda avels-
djur har varit 157 st. med fördelningen 82 st.
tikar och 75 st. hanar.

·  I syfte att minska riskerna för genförluster
och istället försöka öka den genetiska varia-
tionen inom rasen har avelsbegränsning va-
rit gällande sedan 1995. Gränsen är f.n. satt
till högst 3 kullar efter enskild hund (undan-
tag kan gälla för hund som tillför rasen nytt
genetiskt material) .

Slutsats: Inavelskoefficienten är långsamt
sjunkande inom rasen.

Målsättning: Att på årsbasis konsolidera
inavelsgraden i kullarna till mindre än
F=1.2 (5 generationer) samt utveckla flera
obesläktade blodslinjer.

Exteriör
·  Under perioden 2000–2011 har ett stort an-
tal hälleforshundar blivit bedömda på utställ-
ningar arrangerade av SÄK eller SKK. Do-
marnas uppfattning har i allmänhet varit att
hundarna har en förvånansvärt hög och jämn
kvalitet, detta med tanke på att rasen ännu är
förhållandevis ny.

·  Av de hundar som fått betyget ej rastypisk
har det oftast varit felaktig färg och/eller
mjuka öron som utgjort grund för omdömet.
Andra felaktigheter som har förorsakat
prisnedsättningar av vissa hundar har varit
raka vinklar, kvadratisk kroppsbyggnad, fel-
aktig storlek etc.

Slutsats: Hälleforshunden är idag en hund
som exteriört tämligen väl överensstämmer
med sin rasstandard. Vissa hundar kan dock
bli väl små (gäller främst tikar).



Andel meriterade hundar/årskull
År 2001-2008
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Rek/Anv

Eget val

Rek/Anv = Parning har skett efter kontakt (rådgivning) med klubbens avelsråd
Eget val = Parning har skett utan kontakt med klubbens avelsråd

%

Födelseår 2001 – 2008
Totalt registrerades 84 st. valpkullar under perioden.

Rek/Anv av avelsråd: 44 st. valpkullar 249 st. valpar

Eget val: 40 st. ” 190 st. ”

Antal valpar/kull

Rek/Anv av avelsråd: 5.7 valp/kull

Eget val: 4.8 valp/kull

Kullvärde (andel kullar med jaktprovsmeriterade hundar)

Rek/Anv av avelsråd: 37/44 = 84 %

Eget val: 12/40 = 30 %



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

Lösning

Korsord 12 nr 1
Vinnare:
(1:a=glaspris, 2 och 3=trisslotter)

Ingen lyckades få in alla rätt på förra
krysset.

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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HälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubben
Fälla Gård 265 Norrfors ,905 92 UmeåFälla Gård 265 Norrfors ,905 92 UmeåFälla Gård 265 Norrfors ,905 92 UmeåFälla Gård 265 Norrfors ,905 92 UmeåFälla Gård 265 Norrfors ,905 92 Umeå

http://www.halleforshunden.orghttp://www.halleforshunden.orghttp://www.halleforshunden.orghttp://www.halleforshunden.orghttp://www.halleforshunden.org

IBAN SE02 9500 0099 60268304 8785 och BIC är NDASESS

HUNDKAMERA PAKET
I hundkamera paketet ingår det:
 
1 St Hundkamera Drift HD170 stealth

Art.nr DR06014
1 St Kameraväst Art.nr JV08006

Nu är det fullt möjligt att med hjälp av 
denna hundkamera och kameraväst 
att se vad hunden har jagat samtidigt 
som du få uppleva fantastiska 
filmsekvenser från din jakthunds 
perspektiv, som du sedan kan dela med 
dig till vänner via facebook och youtube, 
eller bara sitta hemma själv eller med 
jaktkamrater och se hur din jakthund har 
fungerat i skogen under dagen.
Nu behöver du inte heller längre fundera 
på vad din jakthund (Ståndhund) har 
jagat för vilt, eller om den har hittat på 
annat i skogen som du vill veta, vilket 
kan vara ovärderlig information när du 
jagar in din unghund.
Med en hundkamera på din jakthund
kommer jakten att få en helt ny
innebörd.

DRIFT HD170 STEALTH - 
VAPENKAMERA/HUNDKAMERA
Drift HD170 Stealth sportkamera är en ny snygg 
helsvarta actioncam från Drift Innovation, som vi 
tycker är den bästa vapenkameran man kan änvända 
vid jakt.

GPS VÄST
GPS väst som förlänger räckvidden på din Garmin pejl, 
DC30 & DC40, Samtidigt som du gör det bekvämt för 
din hund. "hundvästen som löser dina problem"

Tel: Oscar 070-882 41 34
Tony 070-681 89 00 
E-post: info@fahallenjakt.se 

Fähallen Jakt AB
Ardenner vägen 23
362 32 Tingsryd

FÖRENINGS
BREVBAdresslapp
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