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Ordföranden Wåge Lundgrehn
Marsjö Storegård 3
340 12 Annerstad
070-5240875

epost: lundgrehn@live.com

Kassör Ulrika Eriksson
(ledamot) Fälla Gård 265 Norrfors

905 92 Umeå
tel: 090-30332, 070-6430332

epost: fallagard265@gmail.com

Register Jan-Erik Bjermkvist
hållare Lillmyrgränd 1
Sekreterare 861 92 Bergeforsen
(avelsråd) Tel: 070-3195701
epost: jbje.bjermkvist@telia.com

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Efter en hel del jagande fick vi ihop lite medlemsmaterial till denna tidning. Vi har tagit bort en
tidining per år då materialinsamlandet gått trögt, tyvärr är det ändå svårt att fylla detta num-
mer. Till kommande år hoppas jag att fler vill bidra med en liten artikel. Maila mig på adress
marit.truuts@halleforshunden.org, jag fixar layout. OBS skicka bilder och text som egna filer
och tänk på att ha hyfsad bra kvaliten på bilderna  Vi ses i Jönköping.

http://www.halleforshunden.org

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

epost: thomas.johansson@riksbyggen .se

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

epost: 802jonsson@telia.com

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

epost: marit.truuts@netplex.se

Ledamot: Bo Tobiasson
Lärkstigen 11
918 31 Sävar
Tel:090-508 10

epost: tobiasson.bo@telia.com

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

Märit Truuts (formgivning)
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
Tel: 0481-12112
email: marit.truuts@halleforshunden.org
Alt: marit.truuts@netplex.se



3

Som Ni förmodligen redan registrerat
då Ni fick tidningen så är den ovan-
ligt tunn. Det beror som Ni förstår på
att det inte finns material att publicera.

Det är tråkigt, men sannolikt inte mycket att
göra åt. Det mesta av information är idag
ögonblicklig, man kan på sociala medier täm-
ligen omgående delge nära och kära och för
den delen alla andra också vad man vill. Det
är ju inte bara vår lilla klubbtidning som har
problem, lokaltidningar och andra liknande
publikationer drabbas på samma sätt. Vi får
börja tänka i andra banor och fundera på hur
klubben i framtiden skall sprida information
och saker som har ett allmänt medlems-
intresse.

Därifrån till annat som Ni medlemmar är in-
tresserade av. På ”nätet” och SÄK s hemsida
kan Ni numera finna efterföljaren till jycke-
data. På adressen www.hitaalghund.se kan

LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
ni hitta all tänkbar info om genomförda ut-
ställningar, jaktprov mm mm. Här uppdateras
all information  mycket snabbare än tidigare,
så fort kollegie är genomförda så finns infor-
mationen om jaktprov på hemsidan. Samma
sak med utställningsresultaten. Dessutom
kan man genomföra simulerade parningar och
söka lämpliga tikar eller hanhundar.

Hemsidan uppdateras och anpassas konti-
nuerligt och det är verkligen ett bra verktyg
för oss intresserade. Kanske samtidigt en li-
ten konkurrent till vårt avelsråd, då man ju
enkelt själv kan leta lämpliga hanhundar eller
tikar.

Tänk dock på att vi i Hälleforshunden har lite
egna regler mot bakgrund av den smala avels-
basen och de problem vi har med katarakten.
Det framgår inte alltid direkt att våra speci-
fika regler för rasen är uppfyllda. Ex vis är
inte resultaten från ögonlysning med.

Husse, Iza och Wilde vilar ett tag
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Dessutom framgår det inte direkt att en hund
kanske redan utnyttjats maximalt antal
gånger.  Därför är vår vädjan att Ni även fort-
sättningsvis vänder er till avelsrådet för att
hitta lämpliga tikar eller täckhundar.

I år har 78 valpar registrerats hos SKK, det är
den högsta siffran på minst 10 år, naturligtvis
en oerhört positiv utveckling. Det hade varit
ännu roligare om vi hade kunnat konstatera
att samtliga parningar förmedlats genom
avelsrådet. Nu är det tyvärr inte så, en del
valde tyvärr att para utan den kontakten, och
dessutom i något fall utan jaktprovsmeriter
eller ögonlysning.

Men vi fortsätter vårt envisa tjat om vikten
av att meritera och undersöka våra hundar.
Det är enligt vårt sätt att se det den enda
framkomliga vägen att till sist ha en stabil
bas att stå på. Det har vi inte ännu, så det
arbetet måste fortsätta och ett led i proble-
matiken är att vi styrelsen under 2015 måste
börja fundera över att begära hos SKK att få
fortsätta ha en öppen stambok under ytterli-
gare fem år.

Vidare under rubriken framtidsfrågor så är
styrelsens uppfattning att vi under 2015
måste prova att ha årsstämman i södra delen
av landet. Vårt val föll då på jaktmässan i Jön-
köping och Elmia där vi tror att möjligheterna
att till god uppslutning är som bäst. Så oav-
sett var i landet du bor, satsa på Elmias jakt-
mässa den 15 maj 2015. Ha framförhållning
inför resa och eventuellt uppehälle för där är
oerhört mycket folk i Jönköping dessa dagar.

Nästa framtidsfråga är vårt avelsråd där Leif
bett att få trappa ner, han är naturligtvis fort-
farande ett bollplank till oss alla, men där
måste vi också tänka framåt och på sikt av-
lasta Jan-Erik som tills vidare fortsätter på
egen hand.

För övrigt hoppas jag Ni haft en bra jakthöst,
det kan konstateras att det redan genomförts
en hel del jaktprov med våra hundar och
många gånger med mkt bra resultat. De flesta
proven är ju ännu inte redovisade så förhopp-
ningsvis kommer det mera.

Avslutningvis; Gott Nytt år på Er och hop-
pas vi ses på Elmia.

Wåge

Niklas Matssons Ymer undersöjer snön
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Här skulle dittbidrag kunnatvara med!!
Det är medlemmarna som
tillsammans ska producera material
och innehåll i medlemstidningen
och klubbens web! Vi saknar
material, bidra du med!

Vill samtidigt tacka för det material, tecter och bilder vi fick in till tidningen via
efterlysningen på Facebook.

Stig Anderssons Elit spejar ut över nejden, finns något material till kommande
tidning där?
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Farliga isar
Allhelgonahelgen 2008 började som
en helt vanlig helg. Det hade varit
kallt ett tag och isarna började lägga
sig där vattnet inte var för strömt. På
natten hade det kommit lite spårsnö
och förhållandena var perfekta för
jakt.

Micke packade bössan, fikasäcken och den
för säsongen nyköpta GPS-peljen i bilen och
rullade ner mot byn Åskilje, där han skulle
jaga med Valdemar under dagen.

Det dröjde inte länge förrän Valdemar hade
tagit upp och ställt en älg. Som med alla nya
leksaker så tillbringade inte telefonen speci-
ellt mycket tid i jackfickan utan Micke hade
bra koll på var hunden och älgen befann sig.

Efter en lång tids ståndskall blev Valdemar
plötsligt tyst. Eftersom de befann sig nere
vid vattnet anade Micke att älgen hade för-
sökt ta sig bort från land och ut mot holmen
en bit ut. En obehaglig känsla fick honom att
skynda sig ner mot hundens position efter-
som han inte förflyttade sig.

När han kommer ner till vattnet ser han Val-
demar simma runt i en vak 20 meter ut. Han
hade försökt ta sig upp men isen brast vid
varje försök och vaken var nästan 10 meter i
diameter. Panikslagen ringde han till jakt-
kompisen, tillika Valdemars uppfödare, Tomas
Kärrman och bad honom komma så fort han
kunde.

Micke har tagit sig ut till Valdemar
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Under tiden försökte han ta sig ut på isen
men en dryg meter ut brast den och han stod
i iskallt vatten till midjan. Tillbaka på land
fällde de en gran som de la ut över isen men
inte ens då höll den. I ren panik började Micke
slå sönder isen med knytnävarna för att
komma sig ut till hunden. Väl ute i vaken fort-
satte han gå tills han var en armslängd från
Valdemar. Vattnet gick då upp till halsen. Just
som han skulle ta tag i hunden vände Valde-
mar och simmade ut mot den bortre kanten!

Efter ytterligare några tveksamma steg blev
det plötsligt grundare igen och han kunde till
slut nå hunden. När han tog tag i Valdemar
och började bärga in honom mot land var
hunden helt stel och bakbenen stod rakt bak
i kramp. Då hade han varit i det iskalla vattnet
cirka 40 minuter. Uppe på land hade Valdemar
ingen styrsel i bakbenen. De försökte mas-
sera honom för att få upp blodcirkulationen
men de fick turas om att bära den blöta hun-
den dryga trehundra meter tills de kom fram
till Tomas bil. Då hade Micke hunnit ringa till
mig och kortfattat berätta vad som hade hänt.
Han bad mig kontakta veterinären och komma
och hämta Valdemar.

Med bilen fullpackad med filtar och
varmvattenflaskor mötte jag upp dem och
bäddade in Valdemar ordentligt innan jag med
ett däcktjut vände tillbaka mot Storuman och
veterinären, som hade åkt in till kliniken för
att ta emot oss.

Innan jag for hann jag kasta åt Micke en torr
mössa där han stod och frös i sina dyblöta
kläder. När jag kom ut på stora vägen ringde
jag upp honom och sa åt honom att ”he sig
in” och få av sig de blöta kläderna. I samma
veva lyckades jag skälla ut honom och frå-
gade varför han hade kutat ut i det iskalla
vattnet. Svaret jag fick kommer jag nog aldrig
att glömma:

”Det var aldrig något alternativ att komma
hem till dig och berätta att Valdemar hade
dött.”

Det var långa 5 mil in till Storuman men när vi
väl var framme så hade han fått tillbaka en del
av rörligheten i bakbenen och efter ytterli-
gare en timma där så fick vi klartecken att åka
hem.

Från den dagen har Valdemar absolut jaktför-
bud under den mest kritiska perioden när
isarna håller på att lägga sig.

Med varma julhälsningar från Micke
Yngvesson, Cicci Yngvesson Spanås
och naturligtvis Valdemar!

På väg upp ur vaken
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Min första hund
Jag hade alltid velat ha en egen hund,
en sådan där hund som man kunde
göra allt med.

Min mamma var emot det redan från första
gången jag förde det där om hundar på tal.
Hon såg bara de negativa sakerna med att ha
en hund; som hundhåren (eftersom att hon
mest har svarta kläder) och att vi inte skulle
ha tid. Pappa, däremot, var för idén om en
hund i familjen. Tvärtom såg han bara möjlig-
heterna med att ha en hund och tänkte aldrig
på nackdelar. Vi kan säga att jag var mer som
pappa, jag ville bara ha en hund.

Många fredagskvällar blev förstörda av att
jag svagt började föra hundar på tal genom
att börja läsa en gammal ‘Hundar I Världen’-
bok. Mamma var tjurig, men jag och pappa
var tjurigare.

Så, en kall februarikväll gav mamma upp, utan
att jag visste om det. Jag satt och spelade
mitt favorit Tv-spel när pappa kom in i mitt
rum och frågade om jag visste vad han skulle
göra i morgon. Jag var inte speciellt intresse-
rad eftersom att han hade den där ‘retsamma’
tonen. Det var då han sa det. ”I morgon ska
jag ringa och boka en hälleforsvalp.”

Limbo, en önskad liten valp
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Jag tittade på honom och efter en sekund
stod jag framför mamma och frågade om det
var sant. Det var det.

På nationaldagen var det dags! Vi väntade i
trägården på min farbror som skulle vara
chaufför. Hela bilresan var jag ganska lugn.
Det var mycket trevligt på ditresan, vi såg
t.o.m. en älgko med kalv som spanade på oss
från ett viltstängsel.

När vi kom till Fredrika så virrade pappa och
Jonas (min farbror) bort oss bland husen ef-
tersom att de bara kom ihåg att vi skulle till
ett blått hus. Jag kommer fortfarande ihåg
solens värme i min rygg när jag skakade hand

med uppfödaren. Redan då var Limbo en
mycket utåtriktad valp. Han skulle skydda
sina syskon mot oss genom att skälla när vi
kom. Men när jag plockade upp honom i min
famn och han bet på skärmen till min keps, då
visste jag att vi skulle bli bästa vänner.

Nu är Limbo fortfarande framåt, väldigt so-
cial, och den perfekta vännen. Han älskar att
vara i skogen och visar sina kreativa sidor
när det finns ont om älg. Helt enkelt en sådan
hund som jag alltid velat ha.

PS. Vet ni vem som skämmer bort honom
mest? Jo mamma…

//Emma Jonsson 13 år

Limbo har vuxit till sig
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Hedda
Här kommer en liten historia om
Raskängets Hedda vår första häll-
eforshund.

Hedda hämtades i oktober 2013 hos Jörgen
Marcusson i Lit. Hon blev väl emottagen av
våra 3 gråhundstikar och fann sin plats i
flocken direkt.

Hedda är en sprallig tik med mycket energi,
tycker om att vara i skogen, putsa på vår katt
och att busa med  andra hundar.  En annan
favoritlek är att ta mattes vante men det är
hon inte ensam om.

Vem vinner kampen?

Hedda förstås!
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Hon har lite speciella egenheter som att sova
på rygg, tugga ben när hon ligger på rygg
och prata högt när hon är glad. Håller också
våra händer i sin mun med ett löst grepp när
hon är riktigt nöjd. Detta kanske är ett nor-
malt för rasen, vad vet jag?

En utställning har hon varit på det blev excel-
lent som betyg. ( se bild 3).

Första släppet gav resultat direkt , efter en
söktur skällde hon i 20 min på en älg. Älgjakts-
veckan inleddes med en skjuten älgtjur, som
hon följt efter i 10 min. Ännu en älg blev skju-
ten för Hedda senare under hösten en bra
start på karriären tycker jag.

Mvh Östen Fjägers

Pershyttan, Hedemora

Excellent på utställning

Årsmöte 2015
Mässan firar  dessutom 40-årsjubileum och
arrangörerna utlovar den bästa mässan nå-
gonsin.

 Mer info finner ni på:

www.elmia.se/gamefair/

Årsmötet 2015 kommer vara på Elmia
i Jönköping samtidigt som jaktmässan
Elmia Game Fair  är i full gång.

Årsmötet är fredagen den 15 maj. Mässan
öppnar portarna redan på skärtorsdagen den
14 maj och håller på till och med lördagen den
16:e



Årsstämma i
Hälleforshundklubben
Lycksele
Datum: 31  maj  2014
Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare:  40 st

Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman.
Noterades också att Hälleforshundklubben fyller 20 är i år, klubben bildades 1994-06-18.
Positivt är att så många kom till årsmötet.

1. Beslöt att fastställa röstlängd vid behov.

2. Till ordförande valdes Jonas Jonsson.

3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet utsågs Jan-Erik Bjermkvist

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet utsågs Marion Nilsson och Malin Fjällström

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 flår 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 vinst 5653,50 kr ska överforas
till nästa års balansräkning.

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

11. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for det gångna året.

12. A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan lästes upp och godkändes.
B. Styrelsens förslag till rambudget redovisades och godkändes.
C. Medlemsavgifter for nästa verksamhetsår beslutades till att vara oförändrade,
200 kr för medlem och 50 kr för familjemedlem.



13. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordföranden och
ledamöter i styrelse enligt paragraf 8, beslutades till att vara oförändrad 7 st:

Till ordföranden omvaldes Wåge Lundgrehn, 1 år
I tur att avgå var ledamöterna Jan-Erik Bjermkvist, Ulrika Eriksson och Märit Truuts.
Samtliga omvaldes för 2 är.

Styrelsens utseende 2014:
Wåge Lundgrehn (ordföranden)
Jan-Erik Bjermkvist (sekreterare), 2 år kvar.
Ulrika Eriksson (kassör), 2 är kvar.
Bo Tobiasson (ledamot), 1 år kvar.
Jonas Jonsson (ledamot), 1 år kvar.
Tomas Johansson (ledamot), 1 år kvar.

14. Till revisorer omvaldes Linnea Schmidt. Kerstin Boman, till revisorssuppleanter
nyvaldes Kristina Fors, samt omval av Ingemar Westerlund.

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

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

17. Inga inkomna motioner och övriga ärenden.

18. Klubben kommer att vara representerad vid Fäviken Game Fair 2014, tack vare Sven-
Olov Wahlén och Ing-Marie Sundström, som ordnat med detta på ett föredömligt sätt
under senare år.
Klubbens medlemmar uppmanades komma in med material till vår hemsida och till
tidningen Hälleforshunden, klubbens information blir inte bättre än vad vi gör den till.
Goda idéer framkom för att öka medlemsantalet i klubben genom att uppmana
uppfödare att påverka valpköpare till att teckna medlemskap i klubben i samband med
valpköp. Önskvärt om information från avelsrådet till medlemmar om när någon ny
hund mönstras in och godkänts som Hälleforsare, på vilka grunder och varför.
Wåge Lundgrehn informerar om att rasbeskrivningen är under uppdatering. Wåge
och styrelsen kommer att se över den. Styrelsen anser att inga större förändringar
behöver göras. De förändringar som hitintills identifierats är att rasbeskrivningen
behöver göras tydligare så det blir enklare att döma efter den. Svartmask eller inte
diskuterades också.

JonasJonsson,mötesordforande Jan-ErikBjermkvist,mötessekreterare

Justeras: Marion Nilsson Malin Fjällström



Lite bilder från Norge

Tor-Arne Soraa Eriksen Norge har bidragit med bilder på Troja och Ayla

Ayla drömmer om att gå mor Trojas
fotspår

Paus i fjällen



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

Lösning

Korsord 14 nr 1
Vinnare:
1:a pis: Lennart Nilsson, Gällivare
2:a pris Erik Modin Junsele
3:e pris Bo Ohlsson, Svärdsjö
(1:a pris glaspris, 2 och 3=lotter)

Priser är skickade

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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