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Tidningsredaktionen
Våren är här, åtminstone i södra delen av landet där vitsippor och blåsippor blommar för fullt.
En jaktsäsong är till ända och vi passar på att sammanfatta säsongens jaktprov både i tid-
ningen och på webben. Glädjande är att se att vår lilla ras har varit ute på en hel del jaktprov!
I tidningen presentar vi de prisprov som har gåtts under hösten 2006, några vårprov har
kommit in men troligen inte alla. I nästa nummer vill vi gärna få in lite jaktberättelser från
jaktprov eller från den vanliga jakten. Fatta pennan och skriv, skicka resultatet till Jan-Erik
eller mig! Montera inte in era bilder i texten utan skicka dessa som egna bildfiler (kvaliten blir
mycket bättre då)  /Märit
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

Harald Gustavsson, ordf. i avelskommitte'n, informerar deltagarna vid årets
avelskonferens i Sundsvall

Högre och högre stiger solen över ho-
risonten. Värmen gör att snötäcket
snabbt sjunker samman. Snart åter-
står endast enstaka snöfläckar och
sommaren börjar göra sig påmind.

Ofta brukar sommaren vara en tid fylld med
många föresatser. Det är den tid då sådant
som skjutits åt sidan äntligen skall göras.
Mycket är det som skall ske och dessutom
skall det finnas rikligt med tid till vila och av-
koppling.

Glöm då inte den jaktkamrat som väntar i
hundgården. Bruka sommarkvällarna till att
förbereda dig själv och din hund för de jakter
som väntar till hösten.

En liten försmak på vad som ligger framför
oss får vi i detta nummer av vår tidning. Som
vanligt så presenteras föregående års pris-
prov i det nya årets första nummer.

Totalt under perioden 2000 – 2006, d.v.s. de
år då det varit möjligt att starta hällefors-
hundar på jaktprov, har det genomförts 335
prov. 60 % av proven har resulterat i pris och
då huvudsakligen som första pris. 62 % av
proven har gjorts av hanar och resterande 38
% av tikar. Andel nu levande hundar som
startat på jaktprov är ca.25 %. Min förhopp-
ning är givetvis att resultaten efter kommande
jaktsäsong skall vara ännu bättre.

Ifall du har en jaktduglig men omeriterad hund
– ANMÄL DEN TILL ETT ELLER FLERA
PROV I HÖST!!!

Jag vill också påminna om att det är viktigt
att vi inte glömmer att rapportera eventuella
sjukdomar som våra hundar kan ha drabbats
av. Det gäller särskilt de sjukdomar som in-
går i SKK:s hälsoprogram. Hundar som fått
någon av de sjukdomar som ingår i program-
met kan rapporteras direkt till SÄK.
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All information som klubbens avelsråd kan
använda sig av vid urvalet av avelsdjur är av
värde. En god individkännedom är synnerli-
gen viktig i en liten population eftersom avel-
survalet inte slumpas utan sker efter fastlagda
tröskelvärden. Det är angeläget att gruppen
godkända hundar då är så stor som möjligt
och att så många som möjligt dessutom kom-
mer i avel.

Torsdagen den 22 mars fattade regeringen
beslut i två, för oss jägare, viktiga frågor. Den
ena gick vår väg och den andra gick oss emot.

Ändringen av § 28 i jaktförordningen inne-
bär att du nu får möjligheten att hjälpa din
hund vid ett direkt rovdjursangrepp. Som jag
tidigare nämnt, så tror jag inte att en stärkt
nödvärnsrätt  innebär att hundar i fortsätt-
ningen inte kommer att bli angripna och dö-
dade (flertalet av angreppen sker utom syn-
håll för föraren och hunden är i allmänhet död
då den hittas). Det är själva rätten att du som
jägare kan försvara och hjälpa sin hund vid
ett angrepp som är mycket viktig. Jag tror
därför att lagändringen får många jägare att
nyansera sina uppfattningar i rovdjurs-
frågorna.

Det andra beslutet gäller småviltjakten på sta-
tens mark i fjällen. Där säger regeringen att
samma rätt till jakt skall gälla för svenska så-
väl som utländska jägare. Beslutet innebär fri
tillgång till den svenska fjällvärlden för alla
jägare inom EU-området, d.v.s. inte längre
något krav på medföljande lokala jaktguider.
Konsekvenserna av beslutet är svåra att för-
utse men torde helt klart innebära försäm-
ringar för svenska jägare. Ett ökat jakttryck
och flera oerfarna jägare kommer också att
negativt påverka renskötseln i berörda områ-
den.

Framför oss ligger nu årsmötet. Som många
av er redan vet, så är det i år förlagt till Boli-
den söndagen den 27 maj. Jag hoppas att så
många som möjligt kan närvara under mötet
och att flera av oss dessutom tar tillfället i akt
och ställer ut sin hund under förmiddagen
vid den av VBÄK arrangerade älghund-
utställningen.

VÄL MÖTT I BOLIDEN D.27/5

Leif

Det olyckliga hade inträffat att en jägare i skym-

ningen i tron att det var en grävling skjutit pastorns

gris till döds.

Pastorn ringer upp polisen för att anmäla händelsen

- Jag vill anmäla att min gris fallit offer för en kula

Polisen lite spefullt:

- Jaså, ett dödsfall. Men det är väl pastorns område

de?

- Jo, det kan väl tänkas, men det åligger mig att un-

derrätta de anhöriga.
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Registrerings siffror

Antal reg/år   1998  1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006 2007
 
Tikar (varav importer)  42  10  24 30 27 18 39 (1)  31 (1) 34 (1) 1  (1)
 
Hanar (varav importer) 32  13  30 36 30 24 50 (3)  30 (2) 21 (3) 0 

Totalt    74  23  54 66 57 42 89(4)  61(3) 55(4) 1 (1)

Importer kan visas fr.o.m. 2004

Av ovanstående siffror förstår man att hälleforshunden är en liten ras. Om vi
endast räknar med hundar i fertil (hundar i fruktsam) ålder, hundar mellan 2-9 år
då finns det endast ca 450 hundar totalt sett.

Tullaren till 
turisten:

- Vad har ni i väskan?

- En karta över Dalarna

- Men vad är det som kluckar?

- Siljan...
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HD statistik

Diagnos 1999     2000           2001          2002        2003 2004          2005

HD grad A 4      17            24    21        10 12          8

(44,4 %)   (63,0 %)     (68,6 %)     (70,0 %)   (58,8 %) (40,0 %)       (53,3 %)

HD grad B 4      4            9   3        6 15          6

(44,4 %)    (14,8 %)    (25,7 %)    (10,0 %)    (35,3 %)     (50,0 %)      (40,0 %)

HD grad C 2      4            2  4        1 2          1

(22,2 %)   (14,8 %)    (5,7 %)    (13,3 %)      (5,9 %)      (6,7 %)         (6,7 %)

HD grad D      2  2 1

     (7,4 %)   (6,7 %)  (3,3 %)

HD grad E

Totalt antal  9      27            35  30         17 30          15

undersökta 

Snittålder för  25      24            20  26         20 18          16

undersökning

(månader) 

Antal födda 35     54            64  52         51 62          60

HD fel % 22,2     22,2           5,7  20,0          5,9 10,0           6,7

Vi kan se en viss tendens att HD felen är under minskande, men samtidigt skall vi
komma ihåg att antalet testade hundar är litet i antalet så varje hunds resultat
påverkar resultatet med många procent uppåt eller nedåt.
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Inavelsgrad i procent

  1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006

Inavelsgrad    5,8 %   5,1 %   4,6 %   3,8 %   3,9 %   2,1 %   3,2 %   2,2 %   3,3 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Inavelgraden  är i sjunkande, men även här slår varje parning hårt procentmässigt.
Vi skall och bör ligga under tre procent. Viktigt är därför att kontakta avelsrådet
före parning för få hjälp med att utse en täckhund som ger mindre än tre procent i
inavelsgrad.

Pelle och Johan satt på en brygga och fiskade. Pelle var

den sorten som tyckte att man skall sitta still och vara

tyst när man fiskar annars skrämmer man fisken. Så Jo-

han satt så tyst och stilla han bara kunde. Efter cirka en

timma började Johan bli lite stel. Han vred lite grann på

sig och la ena ben över det andra. Då utbrister Pelle:

- Har du kommit hit för att fiska eller har du kommit hit

för att dansa?
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Vägen fram till första älgen

Den 9 juni 2005 var det så dags att
hämta en ny valp. Fast egentligen så
börjar historien 20 år tidigare på
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Två fantastiskt roliga år i mitt liv med en hel
del jakt på tapeten. Intresset för löshunds-
jakt väcktes på allvar hos en redan älgtokig
sörlänning. Flera av mina kurskamrater hade
bra älghundar och en av lärarna, Claes Rülker,
hade en hälleforsare som var en ypperlig älg-
hund som jag minns det.

Efter skolan så blev det sedan av olika skäl
först två gråhundar som skänkte mej många
trevliga minnen, men ett bra hundliv går ju
fort och tanken på en hälleforsare hade fun-
nits med hela tiden i bakhuvudet. Den 10 april
1993 var det dags att hämta min första häll-
eforsare i Åsele, han kom att heta Eko och
var en synnerligen robust herre, jag tror bara
att han besökte veterinären, under sina 13
levnadsår, när han skulle vaccineras. Ett un-
derbart skall och ett fantastiskt psyke, men
även solen har fläckar och söket var ibland
ojämnt och gick man två med honom så
trodde han att det var söndagspromenad i
skogen, så jaktprov var inte att tänka på, trå-
kigt i sej men jagade det gjorde han, i sin
krafts dagar gick han till synes outtröttligt
dag efter dag med största förtjusning.

Det blev sedan en hälleforsare till ifrån Liden
som gjorde allt rätt, med ett viktigt undantag,
han skällde inte älg, han var för vek. Nu växer
ju inte hälleforsarna på träd precis och då jag
har förmånen att ha jakten delvis som yrke
och älgjakten som största fritidsintresse så
måste det införskaffas en ny älghund snabbt.
Hälleforsklubben hade inga tips att komma

med, så nu föll valet på en jämthund som också
gjorde allt rätt men inte heller han skällde älg,
det började kännas som en förbannelse.

Efter förnyad kontakt med hälleforsklubben
fick jag besked om att några valpar som kunde
vara aktuella för min del inte fanns, det kän-
des tungt. Men skam den som ger sej.

I samma veva gick jag en viltspårkurs där jag
berättade om mitt dilemma för en av kurs-
ledarna och nu fick jag andra signaler, det
kunde finnas en kull i Dalarna. Jag fick kon-
takt med Kjell och Eva-Karin Sandberg i Lek-
sand som visst skulle ha en kull valpar, tydli-
gen var det inte alltför avskräckande för dom
att sälja en valp söderut och jag blev lovad
en hane om kullen blev stor nog. Det blev
den och Tapio kom till världen som en av tre
hanar. Namnet hade jag bestämt långt innan,
jag läste en bok där namnet Tapio förekom
och om någon har missat det, så är det
taigans jaktgud, då tänkte jag att min nästa
älghund ska heta så.

Redan ifrån första början så kändes det rätt,
Tapio hade fått en underbar uppväxt hos Kjell
och Eva-Karin och resan hem till Simlångs-
dalen i Halland var bekymmerslös, rumsren
vid 9 veckors ålder, att han sedan gick på allt
som var löst och det mesta som var fast kunde
jag och min familj leva med. Han är fortfa-
rande enormt livlig och vet inte vad still be-
tyder.

När han var fem månader så kom han i mattes
sällskap i kontakt med sin första älg, som var
inom ”skall avstånd” och efter en blick på
matte för att få ok, så började han skälla, som
tur var så var han kopplad, men ett kvitto på
att han skällde älg fick jag, att han innan dess
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och även sen kunde skälla i timtal på allt ifrån
kor, hästar, rådjur och harar som visade sej
utanför hundgården underströk ju bara att
nu hade jag en hund som i vart fall kunde
skälla. När han sen rymde och ställde gran-
nens hästar så steg förhoppningarna.

Jag har som filosofi att inte släppa för tidigt,
rätt eller fel, men en känd älghundsman lär ha
sagt att, - jag känner många som släppt för
tidigt men ingen som släppt för sent. Första
året gick därför till skogsvana, spårning med
och utan blod, eftersök på skjutna djur och
dressyrkurs. Nämnas kan att han spårar ut-
omordentligt lugnt och fint.

Det blev så dags för norrlandsjakten 2006 och
jag fick möjligheten att gå med Tapio i stort
sett på egen hand. Han hade varit lös en del
redan innan hemma och under två som van-

ligt härliga septemberveckor däruppe kom
söket igång på allvar, han skällde fågel och
jagade skenälgar, men inget riktigt stånds-
kall. Nu brukar vi inte ha så många sådana i
september älgarna är milt uttryckt ganska
mobila.

Så blev det oktober och efter den inledande
manövern så visste jag att jag skulle få till-
fälle att gå med Tapio på egen hand. För syd-
svenska mått så har jag fantastiska jaktmar-
ker. Medlem i två jaktlag som gränsar intill
varandra med sammanlagt 4 500 ha ypperlig
småländsk älgmark som dessutom håller södra
Sveriges kanske bästa älgstam. Att sedan
kontakten med grannlagen innebär att för
unghundsinjagning är det ok att gå in och
skjuta och då tillkommer det 2 000 ha till. För-
utsättningarna fanns alltså för en lyckad
injagning.



1 0

Första släppet så skällde han klockrent i 22
minuter kom sedan tillbaka och var inte in-
tresserad av att fortsätta skälla på vad det nu
var, vi har gris i markerna också.

Andra släppet så stod älgarna för nära bilen
så det skenade direkt, tredje släppet så tog
han upp skällde 10-15 skall och kom tillbaka,
då började jag känna mej något orolig. I alla
fall så gick jag mot upptaget, kommer ut på
ett ”Gudrun hygge”, vi har en hel del sådana
här nere, ca 100 meter bort i en myrkant så får
jag se en älg. Lovligt för dagen var tjur och
kalv så självklart var det en kviga. Tapio åter-
vänder till älgen springer runt den men inte
ett skall, förbannelsen kändes påtaglig. Dju-
ret kommer närmare och går fram till hygges-
kanten ca 50 meter ifrån mej, med Tapio runt
benen, fortfarande tyst. Så gör hon ett utfall
och då börjar han skälla. Vad gör man? Ett
icke skjutbart djur och en hund som kanske
var lite osäker på hur han skulle hantera si-
tuationen, så jag började uppmuntra honom
verbalt, nu blir det sken, tänkte jag.

Området är ett av dom mest glesbefolkade i
södra Sverige och älgarna är normalt sett
skygga, men inte denna kviga och varför
skulle hon vara det, hon var ju inte lovlig!
Sagt och gjort hon stegar ut på hygget och
kommer emot mej med Tapio skällande runt
sej, stannar sju meter ifrån mej, där jag står
mitt på hygget pratandes med Tapio, då hän-
der det något, hon tittar på mej och sedan
kommer hon farande med klövarna i vädret,
rent instinktivt får jag upp 9,3:an och hon
trillar mindre än två meter ifrån mej. Förutom
att Tapio klädde av henne var köttförstör-
ingen minimal, historien väckte en viss mun-
terhet hos mina jaktkamrater och erbjudande
om nya underkläder förekom, men även om
benen uppvisade en viss darrighet direkt ef-
ter händelsen så var underkläderna i samma
tillstånd som före skottet. Självförsvars-

skjutningen löste sej genom ett byte med ett
annat lag i älgskötselområdet som hade fällt
en tjur istället för tilldelat hondjur.

Nytt släpp en vecka senare och då var min
åttaårige son Björn med, skulle han skälla rik-
tigt nu var frågan. Tapio tog upp och kom
tillbaka, vi gick emot upptaget och han tog
tag i älgarna igen. Han besökte oss säkert
sex-sju gånger på vår väg fram till djuren, men
gick hela tiden tillbaka och fortsatte att skälla
om än tveksamt. Han arbetade med djuren i
en halvtimme innan dom försvann, det var
fem älgar men inget bra skottläge yppades.

Ytterliggare en vecka senare så var det dags
igen. Han tar upp slutar skälla och kommer
tillbaka, jag går mot upptaget och får så små-
ningom syn på fem älgar, Tapio springer fram
till dessa viftar på svansen men är tyst, gissa
om förbannelsen gör sej påmind. Så är det ett
av djuren som börjar jaga honom och han
börjar skälla, han arbetar allt bättre och besö-
ker mej kanske var femte minut men går se-
dan tillbaka och öser på, tyvärr har vi nu bara
kalvar kvar och någon sådan var där inte med.
Efter 90 minuter så stöter jag lätt och han
hakar på, skäller omväxlande stånd och gång-
stånd i ca 10 minuter och är sedan tillbaka
efter ytterliggare 15 minuter, nu känns det
bättre.

Det går en vecka till och nytt släpp, han tar
upp under den andra sökturen och skäller en
skallserie för att sedan tystna och kommer
tillbaka. Den här gången har jag en kompis
med mej och vi börjar gå emot upptaget. Ta-
pio tar upp igen och nu fortsätter han att
skälla, vi kommer in på ståndet och djuret/
djuren står på andra sidan en liten mosslagg
i ett mycket tätt och risigt parti. Vi kommer in
så att vi är mindre än 40 meter ifrån ståndet.
Så småningom får vi konstaterat att det är ko
och kalv plus två tjurar. Efter 1 timme och 22
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minuters perfekt ståndarbete så smäller det
och Tapios första riktiga ståndälg är fälld,
gissa om det var skönt. Min följeslagare fick
också ett minne för livet.

Jag har också förmånen att jaga med två an-
dra hundförare som dessutom är jaktprovs-
domare och enligt uppgift så var skallet
mycket hörbart och skalltätheten 90-100 skall
i minuten. Han har dessutom ett härligt sök
och bra rörelser. Sen kom stormen ”Per” och
eftersom jag arbetar med skogsförvaltning så
fick jakten stå tillbaka. Men det kommer ju
fler år!

Det börjar i alla fall känns som att förban-
nelsen är bruten. Fortsätter han så här så
kommer han kanske också att göra skäl för
sitt namn, Tapio taigans jaktgud.

Jag ställde ut honom på SSÄK:s utställning i
Åseda och han blev BIS 2:a. Höftledsröntgen
gav också besked om godkända (B) höfter.
Så Tapios första jaktsäsongen som nu är lagd
till handlingarna, kan bara få betyget, MVG!!!!

Ett av målen inför kommande säsong, förutom
jaktprov, är att göra Tapio grisren, grisjakt
tillhör kanske inte min favoritsysselsättning,
även om det blir en hel del å yrkets vägnar.

Handen på hjärtat, även om många älghundar
jagar gris, på ett för många bra sätt, så är det
enligt mitt tycke inte därför vi under många
år har avlat fram våra älghundsraser till vad
dom är idag. Vem vill ha en trångsökt, flock-
jagande älghund med kort förföljande, som
skäller max 10 minuter ? Jo grisjagande pas-
skyttar!

Själv hyllar jag också specialisten, när min
hund börjar skälla så ska det vara älg eller
möjligen en nalle.

Till sist vill jag framföra ett stort tack till Eva-
Karin och Kjell för att jag och min familj fick
köpa Tapio, även en sörlänning kan ibland
ha turen att komma över ett älghundsämne.

Jägarhälsningar

Lennart Jönsson

Simlångsdalen

Jaktprovsstatestik
kommentarer till nästa sida

Årets jaktprovsstatistik är glädjande speci-
ellt för att det gått så bra för tikarna.

Antalet prov har också kunnat vara lite fler
till antalet eftersom vår målsättning är att det
skall gå lika många prov som det föds valpar
per år.

Precis som i all annan statistik för hällefors-
hunden så slår enskilda prov hårt om man
räknar procent.
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Älghundklubbar Kön Ettor Tvåor Treor Noll Np Totalt Procent
Sydsvenska, 10 Tikar 3 1  1  5 80%
 Hanar      0  
         
Västsvenska, 20 Tikar 1 1  2  4 50%
 Hanar      0  
         
Östsvenska, 30 Tikar        
 Hanar        
         
Gävleborgs,  40 Tikar 1     1 100%
 Hanar 2   2  4 50%
       0  
Bergslagens, 50 Tikar      0  
 Hanar        
         
Dalarnas, 60 Tikar        
 Hanar        
         
Jämtl/Härjedal, 70 Tikar        
 Hanar 1   1  2 50%
         
Västernorrland, 80 Tikar        
 Hanar 1 1  1 2 3 67%
         
Västerbotten, 90 Tikar 1   1  2 50%
 Hanar 2 3 2 4  11 64%
         
Norrbotten, 95 Tikar 1     1 100%
 Hanar 3 2  1  6 83%
         
Summa prov:  16 8 2 13 2 39 67%
Uttryck i procent:  41% 21% 5% 33%    
Hanar  6 4 2 8  20 60%
Tikar  6 2 0 3  11 73%
         
         
Prisprov: 26        
Nollprov 13        
Summa prov 39        
Prisprocent: 67 %        

Jaktprovsstatistik 2006
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Sydsvenska Älghundklubben
J RASKÄNGETS EYLA AS20919/2004.

Hundens namn: RASKÄNGETS EYLA Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Tik HD: B Född: 2004-02-09
Fader: AS00767/98  EROS Moder: AS01029/2000 METSJÖSTIGENS LUDDA
Ägare: Wåge Lundgrehn, Annerstad

ProvDatum 2006-09-29 Domare: WESTER SVEN ELOF Poäng 62 Pris 2

Släpp: 0635 Fann älg: 0758 Hund åter: 1258 Övr.provtid slut: 1258
Upptag : 2 Älgarbete: 217 Gångstånd Fast stånd: 177
L.st.skall: 105 Tid synk.: 3

Stånd Uppt.pl.: 105 Typ av älg: Flera älgar Uppträd/rörelse: Mest stilla
Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur:
Varm. än +10C  Vind: Svag Snö / barmark  Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 4 Förm. finna älg 5
Avst.uppt.pl. 2 Ståndssk.uppt.pl 9 Ståndssk.kval. 8
Vilja att förfölja 5 Ställ.flyend.älg 3 Skalltid 8
Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 5 Samarbete 6 Lydnad 10

Söker i turer om 2-5 min i mycket bra tempo. Inkallning under sök u.a. Upptag 0758 100m bort
på en tjur fast inom 200m. Tiken skallar med mycket bra hörbarhet ca 55-65 sk/min med
uppehåll. 0908 tiken besöker oss återgår omedelbart. 0937 skottillfälle samt lyckad inkallning.
0943 lätt stöt. 0949 tyst. 0955 Eyla åter. älgen simmar över sjö. Eyla söker nu som tidigare men
med lägre tempo. 1040 nytt upptag 200m bort fast. 1112 tyst, 1120 tiken besöker oss, 1125
tiken åter vid älgarna o skallar till,1133 därefter tyst .1136 hunden besöker oss. Älgarna flyr
500m, vi tar oss närmare och åter skall 1141. Skottillfälle 1147 tjur ko m kalvar. 1149 stöt . 1156
fast 600m bort hunden är nu ganska gles i skallet. 1220 lyckad inkallning. P.g.a. värmen (20)
inget mer före provslut.

J RASKÄNGETS EYLA AS20919/2004. forts.
ProvDatum 2006-12-06 Domare: WESTER SVEN ELOF Poäng 71 Pris 1

Släpp 0800 Fann älg: 0814 Hund åter: 1314 Övr.provtid slut: 1314
Upptag :1 Älgarbete: 274 Gångstånd Fast stånd: 212
L.st.skall: 212 Tid synk.: 1
Stånd Uppt.pl.: 0 Typ av älg: Ensam Ko Uppträd/rörelse:Mest stilla
Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Kraftig Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt
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Tempo sök 8 Sök omfattning 3 Förm. finna älg 5
Avst.uppt.pl. 3 Ståndssk.uppt.pl 3 Ståndssk.kval. 10
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 10 Skalltid 10
Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 9 Samarbete 9
Lydnad 6

Söker ut i mycket bra tempo med godtagbar omfattning 2-3 min. Inkallning på sök ua. 0814
Finner älg 150m ut på öppen mark, avger några skall, sken direkt. Återfinnes i fast 0839 2 km
bort, skallar med mycket bra hörbarhet o utmärkt täckning 60-70 sk/min, är på ståndet 1013 ser
ensamt hondjur, lätt stöt o tyst 1022. 1027 åter fast 400m bort. Åter skottillfälle 1100 samt
misslyckad inkallning, med sken som följd. Nytt stånd 1106 och fast 300m bort. 1140 hårdare
stöt sken 600m fast 1148. Lyckad inkallning 1218. Mycket hård stöt o tyst 1230. Vid vår
återgång kommer Eyla ifatt oss 1248. Inget mer före provslut.

J RASKÄNGETS EYLA AS20919/2004. forts.

ProvDatum 2006-12-15 Domare Poäng 73 Pris 1

Släpp 0805 Fann älg: 1046 Hund åter: 1546 Övr.provtid slut: 1546
Upptag 1 Älgarbete 259 Gångstånd 25 Fast stånd 206
L.st.skall 231 Tid synk. 2

Stånd Uppt.pl.: 26 Typ av älg: Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse: Mest stilla
Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur:0 - +10C Vind:
Måttlig Snö / barmark Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 3 Förm. finna älg 4
Avst.uppt.pl. 4 Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 10
Vilja att förfölja 7 Ställ.flyend.älg 9 Skalltid 10
Skall hörbarh. 6 Skalltäthet 8 Samarbete 10
Lydnad 10

Efter en del morgonbestyr söker Eyla ut i bra tempo med turer på 2-3 min. inkallning under sök
ua. 09:00 lugnt upptag fast. 09:27 kommer tiken åter, vi konstaterar att Eyla skällt på grisar. Vi
går vidare med tiken i sök som tidigare 10:46 upptag ca. 300m ut fast. 11:12 kommer postbilen
och ståndet övergår i ett gångstånd till 11:21 då det åter är fast 400m bort. Tiken skallar med
65-75 skall/min med bra hörbarhet. 12:35 skotttillfälle på ko med kalv. 12:40 lyckad inkallning,
kopplingsbar 12:42 åter hos älgarna, lättare stöt, tiken tyst efter ca 200m, 12:43 sakta gång-
stånd till 12:50 då det åter är fast. 13:02 tyst till 13:06 då det åter blir fast stånd 400m bort. 13:38
ofrivillig stötning, sken Eyla tyst efter 300m till 13:40 då det blir gångstånd till 13:49 sen tyst.
13:57 kommer tiken, som omgående återupptar förföljandet. 14:01 åter fast stånd ytterliggare
500m bort, till 14:12. 14:13 besöker tiken oss. 14:15 åter ståndsk all på samma plats. 14:45 kallar
ägaren på tiken som kommer omgående, kopplingsbar. 14:46 skäller Eyla åter ståndskall. 15:00
tyst 15:05 kommer tiken till oss, vi fortsätter till provslut utan någon mer älgkontakt



1 5

J METSJÖSTIGENS RONJA AS22524/2003.

Hundens Namn: METSJÖSTIGENS RONJA Ras: Hälleforshund  Färg: GULRÖD
Kön: Tik HD: B Född: 2003-02-23
Fader: AS00767/98  EROS Moder: AS00534/95 MINJA
Ägare: Jan Erik Johannisson, Eriksmåla

ProvDatum 2006-10-25 Domare Poäng 85 Pris 1

Släpp 0915 Fann älg 1005 Hund åter 1505 Övr.provtid slut 1505
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd 5 Fast stånd 251
L.st.skall 256 Tid synk. 18

Stånd Uppt.pl.: 0 Typ av älg: Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse: Rör sig
Position: Mest framför
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark : Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 10 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 9
Avst.uppt.pl. 8 Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 10
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 9 Skalltid 10
Skall hörbarh. 9 Skalltäthet 10 Samarbete 5
Lydnad 7

Söker i turer på 8-15min i utmärkt tempo.Inkalln. under sök u:a. Upptag 10:05 c:a 700 m bort.
Snabb förflyttning 800m. Faststånd 10:12. 11:48 skottchans ko o kalv misslyckad inkallning
lätt stöt. Tyst flytt c:a400m. 11:53 gångstånd 300m Fast 11:58. Hård stöt 12:33. Tyst flytt c:a
600m. Fast stånd 12:38. Kraftig stöt 14:18. Fast stånd 1,5km bort 14:45. Lyckad inkallning
15:05. Tiken skallar med utmärkt hörbarhet o 80-95 skall per minut.

Karl ämnade sätta in en äktenskapsannons

och uppsökte lokaltid
ningen. Damen i luckan

tog emot lappen och frå
gade:

- Vill n
i ha den införd nu på lördag?

Karl ro
dnade och visk

ade:

- Ja gärna. Men törs m
an skriva

 det?

En jude och en smålänning satt i

bastun då juden sa, jag ser att

du också gjort en omskärelse.

Omskärelse? sa smålänningen. I

Småland kallas det för slitage.
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Västsvenska Älghundklubben
J TROJA AS16993/2002.

Hundens Namn: TROJA championat:J Ras: Hälleforshund Färg: GUL
Kön: Tik HD: A Född: 2002-02-25
Fader: AS00560/94  NALLE Moder: AS40761/2001 RONJA
Ägare: Ivarsson Mikael, Alefors

ProvDatum 2006-11-12 Domare: HANSSON STIG Poäng 62,5 Pris 2

Släpp 0840 Fann älg 0855 Hund åter 1530 Övr.ptid slut: 1455
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd Fast stånd 120
L.st.skall 120 Tid synk. 30
Stånd Uppt.pl.: 110 Typ av älg: Flera älgar Uppträd/rörelse
Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning 6 Förm. finna älg 6
Avst.uppt.pl. 5 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 6
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 3 Skalltid 6
Skall hörbarh.  7 Skalltäthet 7 Samarbete : 4
Lydnad 4

En söktur om 5 minuter i mycket bra tempo ,kallas in under sök u .a 08.55 lugnt upptag 400
meter fast tiden ut skallar 60-70 skall med mycket bra hörbarhet .På ståndet 10.30 Med goda
skottchanser ,älgarna blir störda 10.35 går undan 500 meter åter fast. Föraren gör ink.försök
som resulterar att älg o hund drar i väg , vi får ingen mer kontakt

J MOLLY AS28420/2005.

Hundens Namn: MOLLY Championat: J Ras: Hälleforshund Färg: GUL
Kön: Tik  HD: A Född: 2000-01-21
Fader: Moder:
Ägare: Augustsson Martin, Bengtsfors

ProvDatum 2006-11-19 Domare: JOHANNESSON JAN-OVE    Poäng: 73,5      Pris: 1

Släpp 0738 Fann älg 0811 Hund åter 1320 Övr.provtid slut
Upptag 3 Älgarbete 255 Gångstånd Fast stånd 188
L.st.skall 139 Tid synk. 12

Stånd Uppt.pl.: 107 Typ av älg: Flera älgar Uppträd/rörelse: Rör sig
Position Mest sidan
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Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning 6 Förm. finna älg 9
Avst.uppt.pl. 9 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 6
Vilja att förfölja 7 Ställ.flyend.älg 8 Skalltid 9
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 7 Samarbete 7
Lydnad 3
Molly ut i mkt bra tempo om 5-10 min, 0811 upptag 0857 tyst, 0904 kommer Molly, 0937 nytt
upptag 0940 tyst pejlar och får ingen kontakt, terrängen är mkt kuperad, 1016 kommer Molly
till oss 1028 nytt upptag, Molly gör ett uppehåll och går ifrån och lyssnar ifall vi kommer vi
står på andra sidan en dalgång och tittar på Molly. 1218 sktf och inkalln. som missl. 1220 stöt
tyst, 1239 skallar Molly igen ca 400 m bort hon får stå tiden ut Skallar med 60-70 skall/min m
mkt bra hörbarhet

Gävleborgs älghundklubb
J MIRRA AS01012/2000.

Hundens Namn: MIRRA Championat: J Ras: Hälleforshund Färg:
Kön: Tik HD: A Född: 2000-02-04
Fader: AS00159/94 DACKE Moder: AS00840/95 MOA
Ägare: Olzon Ingalill, Jädraås

ProvDatum 2006-11-27 Domare: BÄCKIUS YNGVE Poäng 75 Pris 1

Släpp 07.38 Fann älg 08.38 Hund åter Övr.provt. slut: 13.38
Upptag 1 Älgarbete 298 Gångstånd 74 Fast stånd 187
L.st.skall 261 Tid synk. 29

Stånd Uppt.pl.: 0 Typ av älg:Okänt Uppträd/rörelse: KEB
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind Svag Snö / barmark : Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 7
Avst.uppt.pl. 7 Ståndssk.uppt.pl 3 Ståndssk.kval. 9
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 9 Skalltid 10
Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 9 Samarbete 9
Lydnad 4
Kungsberg. Tiken söker i mkt bra tempo turer om 6-13 min. 08.38 upptag 5-600 m/bort,gångstånd
i över 2 km . 09.35 fast stånd. Tiken skallar 80-85 skall/min med mkt bra hörbarhet. 11.18
skottchans. 11.36 misslyckad ink som blir stöt. 11.38 gångstånd, 11.45 fast stånd. 11.50 gång-
stånd igen. 12.00 fast stånd. 12.26 stöt. 12.30 fast igen. 13.05 hård stötning, tyst. 13.36 tiken
åter. Ink ok.
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ZEB AS01009/2000.

Hundens Namn: ZEB Ras: Hälleforshund Färg:
Kön: Hane  HD: A Född: 2000-02-04
Fader: AS00159/94 DACKE Moder: AS00840/95 MOA
Ägare: Ryckertz Carin, Järbo

ProvDatum 2006-12-03 Domare: JONSSON KARL-ERIK Poäng 76,5 Pris 1

Släpp 07.48 Fann älg 08.22 Hund åter 14.18 Övr.provt. slut13.52
Upptag 2 Älgarbete 297 Gångstånd 0 Fast stånd 189
L.st.skall 189 Tid synk. 3
Stånd Uppt.pl.:15 Typ av älg: Ensam Ko Uppträd/rörelse: Rör sig
Position: Mest framför
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind:Svag Snö / barmark : Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 9
Avst.uppt.pl. 6 Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 9
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 9 Skalltid 9
Skall hörbarh. 6 Skalltäthet 8 Samarbete 7
Lydnad 4

Hunden ut i turer om 8-12 min i mkt bra tempo. 08.22 hör vi några skall ca 700 m/bort, 08.29
passerar en liten tjur och hund oss på nära håll. 09.20 hunden åter. Traktbyte. 09.50 nytt släpp.
09.53 upptag ca 300 m/bort, som flyttar sig efter 15 min i etapper ca 700 m. 11.35 skottchans.
11.42 lätt stöt, tyst. 12.00 åter fast stånd, 1 km bort. 12.45 hårdare stöt förflyttning under
skallserier. 12.55 fast stånd. 13.30 kraftig stötning, sken. Hör hunden några skall fram till
provslut.Hunden skallar70-80 skall/min med bra hörbarhet. Flera skottchanser erhölls under
dagen. Id ok. Ink ok.

Damen klagade hos hyresvärden;

- Varje gång det ett tåg rusar förbi, skakar det så att jag

ramlar ur sängen!

- Det kan jag aldrig tro, svarade hyresvärden.

- Jodå det är sant lägg er själv i sängen så ska ni få se!

Hyresvärden suckar men går och lägger sig i sängen. Då råkar

damens fästman komma in genom dörren.

- Vad har ni för er, vrålar han.

Hyresvärden tittar i taket och svarar nervöst:

- Skulle ni tro mig om jag säger att jag väntar på ett tåg.
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PER-MICKS ZICKO AS39969/2001.

Hundens Namn: PER-MICKS ZICKO Ras: Hälleforshund Färg: Gulröd m svart mask
Kön: Hane HD: A Född: 2001-06-23
Fader: AS00871/92 BORRO Moder: AS00496/96 STELLITH
Ägare: Berminge Johan, Järbo

ProvDatum 2006-12-04 Domare: BÄCKIUS YNGVE Poäng 85,5 Pris 1

Släpp 07.53 Fann älg 08.29 Hund åter 14.48 Övr.provt.slut13.29
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd 16 Fast stånd 215
L.st.skall 231 Tid synk. 6

Stånd Uppt.pl.: 111 Typ av älg: Okänt Uppträd/rörelse: KEB
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark : Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 7
Avst.uppt.pl. 6 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 10
Vilja att förfölja 9 Ställ.flyend.älg 9 Skalltid 10
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 7 Samarbete 10
Lydnad 8

Kungsberg. Hunden söker i mkt bra tempo, turer om 6-13 min. 08.29 upptag 4-500 m/bort.
Hunden skallar 65-68 skall/min med mkt bra hörbarhet. 10.17 skottchans. 10.20 misslyckad ink
som blir stöt och gångstånd. 10.26 fast. 10.30 tyst, 10.38 fast, 400 m/bort. 10.45 tyst. 11.05 fast
igen 600 m/bort. 11.50 gångstånd. 12.00 fast igen. 12.02 lyckad ink. 12.03 fast igen, stöning,
tyst, 12.11 åter fast. 12.21 tyst. 12.27 tar hunden kontakt. 12.35 fast stånd till 13.06 stötning
och tyst. 13.13 tar hunden kontakt. 13.15 fast stånd till 13.20 och sen hör vi enstaka skall sen
tyst.

När Anton i Tornedalen drog ut på veckolånga jakt-

turer i skogen gav han sin 6-årige son noggranna in-

struktioner.

- Om länsman är i trakten så täck över mäsken, kommer

jaktkonsulenten så lägg halm över älgköttet. Och om

symaskinsagenten dyker upp, så sitter du i mammas knä

hela tiden.
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Dalarnas älghundklubb
Grantinges Anja AS13606/2003 (bild ser du på framsidan av tidningen)

Hundens Namn: GRANTINGES ANJA Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Tik HD: B Född: 2002-06-11
Fader: AS00560/94 NALLE Moder: AS00752/98 TANJA
Ägare: Rustad H. & Berg A., Sollerön

Provdatum: 20070116 Domare: Anders Andersson Erhållet pris: 1   Poäng: 84
Hunden släpptes kl: 0830 Provet avslutades kl: 15.10
Älgarbetetets längd: 300 Gångstånd: Fast stånd:. 287

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 8 Förm.  finna älg: 7
Avstånd uppt.plats: 9 Ståndssk.uppt.pl : 10 Ståndssk. kval.  10
Vilja att förfölja: 9 Ställ. flyende älg: 10 Skalltid: 10
Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10 Samarbete: 5
Lydnad: 4
Provtext: Solleröns VVO. Id Ua. Pejl. Hunden ut i sökturer om 12-15 min i mycket bra
tempo. inkallning under sök u.a. 10.10 upptag med fast stånd 700m. Tiken skäller 80 skall/min
med mycket bra hörbarhet.12.00 skottillfälle, stöt med sken. 12.02 åter fast stånd 300m. 12.40
skottillfälle med misslyckad inkallning, hårt undan. 12.44 fast igen 800 m. 13.20 inne på stån-
det, misslyckad inkallning, hårt undan ca 1km. 13.27 fast stånd, skäller fast stånd vid provets
slut.

J TROJA AS13606/2003.

Hundens Namn: TROJA Championat: J Ras: Hälleforshund Färg: GUL
Kön: Tik  HD: A Född: 2002-08-29
Fader: AS00476/96 PAJO Moder: AS00608/94 PUMA
Ägare: Olsson Anders, Vansbro

Provdatum: 20070106 Domare: Peter Jansson Erhållet pris: 1 Poäng: 75,5
Hunden släpptes kl: Provet avslutades kl: Älgarbetetets längd:
Gångstånd: Fast stånd:.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 6 Förm.  finna älg: 10
Avst.uppt. plats: 10 Ståndssk.uppt.pl : 6 Ståndssk. kvalitet: 6
Vilja att förfölja: 9 Ställ. flyende älg: 5 Skalltid: 8
Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 8 Samarbete: 9
Lydnad: 9
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Hjämtland/Härjedalens älghundklubb
BJÖRNSVEBACKENS BONN AS12398/2004.

Hundens Namn: BJÖRNSVEBACKENS BONN Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Hane HD: C Född: 2003-12-05
Fader: AS01034/2000 BONZO Moder: AS00782/98 STÅSCHA
Ägare: Hansson Stig, Sveg

ProvDatum 2006-12-02 Domare Poäng 74,5 Pris 1
Släpp 08.10 Fann älg 08.40 Hund åter Övr.provt. slut13.40
Upptag 2 Älgarbete 163 Gångstånd 6 Fast stånd 109
L.st.skall 105 Tid synk. 9

Stånd Uppt.pl.:10 Typ av älg: Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse: KEB
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark:Barmark  Skrapighet : Något: skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 9 Förm. finna älg 8
Avst.uppt.pl. 8 Ståndssk.uppt.pl 7 Ståndssk.kval. 6
Vilja att förfölja 8 Ställ.flyend.älg 5 Skalltid 5
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 10 Samarbete 9
Lydnad 9

Id ok. Hunden söker med turer i allmänhet om ca 20 min. med ett mkt bra tempo. På ink. under
sök kommer hunden direkt och låter sig kopplas. 08.40 upptag som står fast ungefär 500m från
provgruppen. 08.50 tyst. 08.54 kommer en ensam kalv förbi oss. 09.00 kommer hunden i
spåren av kalven. 09.05 hunden åter. 10.08 upptag över 1 km i medvind. 10.09-10.15 gångstånd
i ca 300m. 10.15 fast. Bonn skäller med 90-95 skall/min. utan uppehåll med mkt bra hörbarhet.
11.45 skottillfälle. 11.52 ink. hunden kommer omgående och är kopplingsbar. 11.54 börjar åter
skälla på älgarna som har gått undan ett par hundra meter (troligen störda av provgruppen)
under tiden då hunden kallades in. 11.55 tyst, älgarna skenar. 12.26 hunden åter. Vi fortsätter
provet och hunden söker som tidigare provtiden ut. Inga fler älgkontakter.
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Västernorrlands älghundklubb
J RASKÄNGETS FOPPA AS20914/2004.

Hundens Namn: RASKÄNGETS FOPPA Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Hane HD: A Championat: J Född: 2004-02-09
Fader: AS00767/98  EROS Moder: AS01029/2000 Metsjöstigens  LUDDA

Ägare: Gulin Leif, Sörberge
ProvDatum 2006-11-30 Domare: ULANDER KJELL Poäng 70 Pris 1

Släpp 0730 Fann älg 0810 Hund åter Övr.provt slut1310
Upptag 1 Älgarbete 264 Gångstånd 20 Fast stånd 135
L.st.skall 155 Tid synk. 5

Stånd Uppt.pl.: 0 Typ av älg: Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse: Rör sig
Position
Ståndarb-avst.: 0-7 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 6 Förm. finna älg 7
Avst.uppt.pl. 6 Ståndssk.uppt.pl 3 Ståndssk.kval. 6
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 5 Skalltid 7
Skall hörbarh.  8 Skalltäthet 10 Samarbete 10
Lydnad 9
Krånge, Härnösand. Söket ligger på 5-10 min i bra tempo, inkallning ua. 0810 upptag ca 500 m
bort som går undan i gångstånd 0815 tyst. 1000 finner vi hunden i stånd ca 4 km från upptaget.
1010 hunden besöker oss. 1035 försvinner hunden mot förra ståndet. 1045 stånd ca 700 m från
senaste ståndplatsen. 1215 inne på ståndet, fina skottillfällen på ko med kalvar. 75-80 skall/mi
med mkt bra hörbarhet. 1225 inkallning, utmärkt lydnad. Hunden kommer direkt. 1230 stöt,
undan i gångstånd ca 400 m sedan stånd 1235. 1250 hunden besöker oss, åter 1255 då det blir
gångstånd ca 500 m. 1305 stånd. Vi avslutar provet med hunden i fullt stånd.

J METSJÖSTIGENS RUFF AS22525/2003.

Hundens Namn: METSJÖSTIGENS RUFF Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Hane  HD: A Championat: J Född: 2003-02-23
Fader: AS00767/98 EROS Moder: AS00534/95 MINJA
Ägare: Andersson Per Ove, Viksjö

ProvDatum 2006-12-06 Domare: ULANDER KJELL Poäng 61 Pris 2
Släpp 0830 Fann älg 1010 Hund åter Övr.provt slut1510
Upptag 3 Älgarbete 150 Gångstånd 10
Fast stånd 100 L.st.skall 110 Tid synk. 10
Stånd Uppt.pl.: 0 Typ av älg: Okänt Uppträd/rörelse: KEB
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Position: KEB
Ståndarb-avst.: 0-7 meter Väderlek Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 8
Avst.uppt.pl. 5 Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 6
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 3 Skalltid 5
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 10 Samarbete 7
Lydnad 0
Viksjö, Härnösand. Söker under dagen i turer om 10-20 min i mkt bra tempo, inkallning lyckas
ej. 1010 upptag 300 m bort, sken. Hunden åter 1045. 1200 upptag 200 m bort som också går
undan. 1210 hunden åter. 1325 upptag nr 3 600 m bort som går i gångstånd till 1335 då det blir
stånd. Skallar med 70-75 skall/min med mkt bra hörbarhet. 1505 stöt och skottillfälle, flykt-
sträckan över 3 km.

Västerbottens älghundklubb
J BONZO AS13602/2003.

Hundens Namn: BONZO Ras: Hälleforshund Färg: GUL
Kön: Hane HD: B Championat: J Född: 2002-08-29
Fader: AS00476/96 PAJO Moder: AS00608/94 PUMA
Ägare: Åström Georg, Vindeln

ProvDatum 2006-08-29 Domare: JOHANSSON FRANK Poäng 64,5 Pris 2
Släpp 0550 Fann älg 0625 Hund åter Övr.provt slut1155
Upptag 2 Älgarbete 195 Gångstånd 40 Fast stånd 80
L.st.skall 120 Tid synk. 15

Stånd Uppt.pl.: 5 T yp av älg: Okänt Uppträd/rörelse
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: Varm. än +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 9
Avst.uppt.pl. 10 Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 5
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 2 Skalltid 6
Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 7 Samarbete 7
Lydnad 4
Hunden söker ut i mycket bra tempo med några korta turer. 0610 blir hunden borta. 0625
upptag mer än 1 km bort. Fast stånd i 5 min därefter gångstånd och stånd övervägande fast
stånd. 0810 tyst, sken. 0840 kommer hunden åter. Byte av provområde och nytt släpp 0910.
hunden går ut i något lugnare tempo med sökturer om 6-7 min. 1050 upptag 700 m bort med
hetsig skallgivning. Det går undan utan att vi hör några skall. 1150 kommer hunden åter.
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Bonzo forts
ProvDatum 2006-10-06 Domare Poäng 51 Pris 3

Släpp 0640 Fann älg 0720 Hund åter Övr.provt slut1240
Upptag 2 Älgarbete 156 Gångstånd 0
Fast stånd 48 L.st.skall 33 Tid synk. 21

Stånd Uppt.pl.: 15 Typ av älg: Okänt Uppträd/rörelse: KEB
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark :Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 4 Förm. finna älg 6
Avst.uppt.pl. 8 Ståndssk.uppt.pl 4 Ståndssk.kval. 4
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 2 Skalltid 2
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 7 Samarbete 7
Lydnad 4

Id ok. Hunden söker i bra tempo i turer om ca 3 min. Kallas in på sök, kommer utan tvekan. 0720
upptag över 1 km bort, oroligt går undan. 0745 fast stånd. 0818 tyst. 0830 passerar en ensam
älgkalv provgruppen med hunden tyst efter. 0915 kommer hunden åter, kopplas, byte av trakt.
0935 nytt släpp. Söker sämre än tidigare. 0950 upptag ca 200 m bort, fast. 1005 sken. 1031
hunden åter. Vi går provtiden ut utan att hitta någon mer älg. Hunden skallar under dagen ca
75 skall per min med mycket god hörbarhet.

J AJAX AS38128/2004.

Hundens Namn: AJAX Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Hane HD: C Championat: J Född: 2004-04-19
Fader: AS47815/2003 BOY Moder: AS00832/95 NINJA
Ägare: Sandqvist Oskar, Vilhelmina

ProvDatum 2006-09-01 Domare: ERIKSSON SVEN ERIK Poäng 80,5 Pris 1

Släpp 0530 Fann älg 0545 Hund åter Övr.provt slut1045
Upptag 1 Älgarbete 210 Gångstånd 0 Fast stånd 160
L.st.skall 160 Tid synk. 10

Stånd Uppt.pl.: 120 Typ av älg: Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse: Rör sig
Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark : Barmark Skrapighet: Ej skrapigt
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Tempo sök 8 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 7
Avst.uppt.pl. 10 Ståndssk.uppt.pl 9 Ståndssk.kval. 8
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 8 Skalltid 8
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 2 Samarbete 9
Lydnad 9

Ajax ut i mycket bra tempo, 0545 upptag ca 900 m bort, fast stånd. Skallar i serier i allmänhet
under 40 skall/min, mycket bra hörbarhet. 0732 skottillfälle på ko och kalv. 0739 lyckad inkall-
ning. Ajax återgår omedelbart och återupptar skallgivningen. 0747 lätt stöt, Ajax tyst efter.
0752 fast stånd ca 500 m bort. 0830 ofrivillig stötning, Ajax tyst efter några fåtal skall långt
bort. Ajax åter 0915. Ajas söker nu i turer om 5-15 min. Vi går till provtidens slut utan mer
älgkontakt.

J RASKÄNGETS ELIT AS27242/2005.

Hundens Namn: RASKÄNGETS ELIT Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Hane HD: A Championat: J Född: 2005-03-08
Fader: AS00629/98 KIR Moder: AS01029/2000 METSJÖSTIGENS LUDDA
Ägare: Boman Jan, Lycksele

ProvDatum 2006-10-04 Domare: AHLSBÄCK STIG Poäng 85,5 Pris 1

Släpp 0730 Fann älg 1054 Hund åter Övr.provt slut1554
Upptag 1 Älgarbete 231 Gångstånd 15 Fast stånd 188
L.st.skall 203 Tid synk. 4

Stånd Uppt.pl. 111 Typ av älg: Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse: Rör sig
Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 6 Förm. finna älg 6
Avst.uppt.pl. 5 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 9
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 9 Skalltid 10
Skall hörbarh. 9 Skalltäthet 10 Samarbete 9
Lydnad 9

Hunden söker i bra tempo,inkallning UA. 09.55 traktbyte, nytt släpp 10.25. 10.54 upptag 3-400
meter FS, hundens skallar med utmärkt hörbarhet 70-90 skall/min. 12.45 skotttilfälleko med
kalv,lätt stöt,12.50 omväxlande GS och FS ,13.30 skotttillfälle och stöt.13.35 fast stånd till
14.12,inkallning ,kopplingsbar, 14.14 hård stöt,14.20 GS till 14.25 sedan tyst. 14.35 FS till 14:43
därefter tyst, 14.45 hunden åter. Ingen mer älgkontakt,provet avslutas 15.54 på Nyby VVO. Id
OK. Förföljande under dagen överstiger 3 km.
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J RASKÄNGETS ELIT AS27242/2005. forts

ProvDatum 2006-11-24 Domare: SJÖGREN BENGT Poäng 50 Pris 3

Släpp 0810 Fann älg 0908 Hund åter Övr.provtslut 1408
Upptag 2 Älgarbete 79 Gångstånd 2 Fast stånd 61
L.st.skall 63 Tid synk. 8

Stånd Uppt.pl.: 4 Typ av älg:Flera älgar Uppträd/rörelse: KEB
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Kraftig Snö / barmark:  0-10 cm snö Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 4 Sök omfattning 6 Förm. finna älg 7
Avst.uppt.pl. 8 Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 5
Vilja att förfölja 2 Ställ.flyend.älg 2 Skalltid 3
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 7 Samarbete 7
Lydnad 4
Hunden söker i turer om 2 - 10 minuter till upptaget i godtagbart tempo. Är lätt att kalla in
under sök. Skallar med 60 - 70 skall med vissa uppehåll. Uppag 0809 cirka 400 meter bort. 0912
rör det sig mot provgruppen. Kviga och tjur. 0914 går det förbi provgruppen, hunden tystnar.
0915 fast 300 meter bort till 1012. 1015 hunden kommer i våra spår. Vi fortsätter, hunden söker
nu något bättre i turer upp till 15 minuter. 1150 upptag cirka 1 km. 1155 passerar älg och hund
provgruppen. 1202 hunden åter, sedan ut på sök. Söker som tidigare provtiden ut. Prov-
område Gryssjön Sävar.

J KIITA AS40593/2002.

Hundens Namn: KIITA Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Tik HD: A Championat: J Född: 2002-06-01
Fader: AS00815/99 METSJÖSTIGENS LOBO Moder: AS00505/96 PIGAN
Ägare: Eriksson Lars, Umeå

ProvDatum 2006-10-10 Domare: JAKOBSSON PER-MARTIN Poäng 73   Pris 1

Släpp 0712 Fann älg 0720 Hund åter Övr.provtid slut1220
Upptag 2 Älgarbete 246 Gångstånd 2 Fast stånd 218
L.st.skall 163 Tid synk. 2

Stånd Uppt.pl.152 Typ av älg: Flera älgar Uppträd/rörelse: Rör sig
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt
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Tempo sök 7 Sök omfattning 6 Förm. finna älg 7
Avst.uppt.pl. 4 Ståndssk.uppt.pl 9 Ståndssk.kval. 10
Vilja att förfölja 4 Ställ.flyend.älg 9 Skalltid 10
Skall hörbarh. 6 Skalltäthet 8 Samarbete 2
Lydnad 8
Efter några korta sökturer upptag 0720 fast stånd avstånd ca 200 m.Tiken skallar under dagen
med bra hörbarhet 70-80 skall per min med en del uppehåll. 0853 tar tiken kontakt, är kopplings-
bar återgår och skallar. 0856 misslyckad inkallning. 0857 skottillfälle, lätt stötning, förflyttning
under gångstånd 100-200 m därefter fast stånd. 0915 kommer tiken på besök återgår och
skallar på samma ställe. 0929 lyckad inkallning. Tiken återgår och fortsätter skallandet. Stöt
och kort förflyttning, 0931åter fast stånd. Flera besök av tiken,men som återgår varje gång till
till älgen. Hård stötning 1001, skottillfälle på älgko. Gångstånd ca 200 m, därefter fast stånd.
Tiken tar kontakt . 1005 skenar älgen. Tiken åter 1014. Söker nu i perioder om 3-8 min. Nytt
upptag 1052 fast stånd på ett avstånd av ca 400 m. 1135 tiken på besök återgår. Ny kontakt
1147. Återgår, ofrivillig stöt, sken 1149. Tillbaka 1204. Vi går till provslut utan mer älgkontakt.

ROSTMURENS KIM AS52452/2003.

Hundens Namn: ROSTMURENS KIM Ras: Hälleforshund  Färg: GULRÖD
Kön: Hane HD: A Född: 2003-07-25
Fader: AS00629/98 KIR Moder: AS01012/2000 MIRRA
Ägare: Kristoffersson Sune, Tärnaby

ProvDatum 2006-10-18 Domare: HOLMSTRÖM OVE Poäng 62,5 Pris 2

Släpp 0723 Fann älg 0807 Hund åter 1355 Övr.provt slut1307
Upptag 1 Älgarbete 173 Gångstånd 7 Fast stånd 124
L.st.skall 131 Tid synk. 4

Stånd Uppt.pl.: 111 Typ av älg: Ensam Ko Uppträd/rörelse:
KEB  Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur: -10 - 0C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 3 Sök omfattning 2 Förm. finna älg 5
Avst.uppt.pl. 4 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 6
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 5 Skalltid 6
Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 9 Samarbete 9
Lydnad  4
Hunden ut på 1 söktur om 30 minuter, är sedan inom synhåll 10 minuter. 0803 ut. 0807 upptag
300 meter bort, fast stånd. Skallar 70 - 75 skall/min, mycket bra hörbarhet, 0958 skottillfälle,
ofrivillig vindstöt blir gångstånd cirka 400 meter 1005 fast. 1018 tyst, sken. 1050 skottillfälle på
älgko, då älg och hund passerar en väg. 1100 hunden åter. Söker sedan i turer i allmänhet
under 2 minuter, lätt att kalla in. 1205 går hunden ut och blir borta provtiden ut på Brattens
VVO.
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RASKÄNGETS SACKO AS27240/2005.

Hundens Namn: RASKÄNGETS SACKO Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Hane HD: A Född: 2005-03-08
Fader: AS00629/98 KIR Moder: AS01029/2000 METSJÖSTIGENS LUDDA
Ägare: Fjällström Patrik, Tärnaby

ProvDatum 2006-11-09 Domare: JAKOBSSON PER-MARTIN     Poäng 64  Pris  2

Släpp 0731 Fann älg: K Hund åter Övr.prtid slut: 1446
Upptag 1 Älgarbete 184 Gångstånd 5 Fast stånd 123
L.st.skall 128 Tid synk. K

Stånd Uppt.pl. K Typ av älg: Okänt Uppträd/rörelse: KEB
Position: KEB
Ståndarb-avst. KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur: -10 - 0C
Vind: Svag Snö / barmark :10-30 cm snö Skrapighet: Mycket skrapigt

Tempo sök 6 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 8
Avst.uppt.pl. 10 Ståndssk.uppt.pl 5 Ståndssk.kval. 5
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 5 Skalltid 6
Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 6 Samarbete 3
Lydnad 4
Hunden söker under dagen i perioder om 5-15 min i bra tempo, lätt att kalla in under sök. 0825
försvinner hunden. 0946 hörs hunden i fast stånd ca 2,5 km från där vi sist såg honom.
Upptagsplatsen mer än 1 km bort eftersom något spår av hund och älg ej kunde konstateras
över den väg som vi gick efter. Hunden skallar 60-70 skall per min med uppehåll som är något
störande, bra hörbarhet. 1120 börjar jag, i det mycket skrapiga föret, ansmygning för att
försöka erhålla skottillfälle. 1141 resulterar detta i en stötning. Stånd och gångstånd fram till
1154 då det blir sken och hunden tystnar. 1250 hunden återfinns hunden vid bilen. Inget mer
upptag under övrig provtid.

Norrbottens älghundklubb
J BJÖRNE AS35727/2004.

Hundens Namn: BJÖRNE Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Hane HD: B Championat: J Född: 2003-11-15
Fader: AS35561/2004 KANON Moder: AS00630/98 MARJA
Ägare: Darnemo Bodil o Inge, Luleå

ProvDatum 2006-10-13 Domare Poäng 67 Pris 2
Släpp 0650 Fann älg 0953 Hund åter 1453 Övr.provt slut1453
Upptag 1 Älgarbete 150 Gångstånd 0 Fast stånd 121
L.st.skall 121 Tid synk. 6
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Stånd Uppt.pl.: 121 Typ av älg: Okänt Uppträd/rörelse: KEB
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Mulet Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Svag Snö / barmark: Barmark Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 8
Avst.uppt.pl. 5 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 6
Vilja att förfölja 8 Ställ.flyend.älg 3 Skalltid 6
Skall hörbarh. 7 Skalltäthet 10 Samarbete 6
Lydnad 4

ink ua söker i snitt 10-12min i ett mycket bra tempo. ut 0947, upptag 0953 fast ca 500m
bort.hunden skäller mer än 75 skall/minMed mycket bra hörbar het tyst 1102 besök 1104 nyt
skall 1104 tyst 1146 besök 1147 skall 1148 skottillfälle 1200 ofrivillig stöt 1200 åter 1223 söker
som tidigare fram till provslut då hund kopplas.

J BJÖRNE AS35727/2004. forts

ProvDatum 2006-12-02 Domare Poäng 75,5 Pris 1

Släpp 0745 Fann älg 0750 Hund åter Övr.prov slut 1250
Upptag 2 Älgarbete 255 Gångstånd 0 Fast stånd 220
L.st.skall 197 Tid synk. 4

Stånd Uppt.pl.: 103 Typ av älg: Ensam Ko Uppträd/rörelse: Rör sig
Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Klart Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Kraftig Snö / barmark: 10-30 cm snö Skrapighet: Mycket skrapigt

Tempo sök 5 Sök omfattning 4 Förm. finna älg 5
Avst.uppt.pl. 4 Ståndssk.uppt.pl 9 Ståndssk.kval. 10
Vilja att förfölja 6 Ställ.flyend.älg 10 Skalltid 10
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 9 Samarbete 2
Lydnad 10

Hunden ut direkt upptag 7:50 300m bort fast stånd på upptagsplattsen. 8:13 tystnar hunden
åter hos provgruppen 8:20. Hunden söker sedan i bra tempo några sökturer om 2-5min. 9:05
nytt upptag 200m som kommer mot provgruppen, vi har sedan fast stånd inom synhåll mer än
90min. Hunden tar två kontakter (brytningar) före 90min men återgår omedelbart. 10:45 lyckad
inkallning 10:48 stöt, hunden tyst efter. 10:55 förnyat stånd 600m bort. 11:20 tystnar hunden
besöker provgruppen 11:29. 11:33 åter skall på samma plats. 12:05 lyckad inkallning och stöt
12:08 fast stånd 200m bort till 12:45 när vi stöter. Hunden åter vid provslut. Inkallning under
sök ua. Hunden skallar med 70-80 skall/min med mycket bra hörbarhet.
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J BJÖRNE AS35727/2004. forts

ProvDatum 2006-12-09 Domare Poäng 81,5 Pris 1

Släpp 0800 Fann älg 0932 Hund åter Övr.provt slut1432
Upptag 2 Älgarbete 210 Gångstånd 6 Fast stånd 162
L.st.skall 168 Tid synk. 7

Stånd Uppt.pl.: 131 Typ av älg: Ko med kalv(ar) Uppträd/rörelse: Rör sig
Position: KEB
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: 0 - +10C
Vind: Måttlig Snö / barmark : 0-10 cm snö Skrapighet: Något skrapigt

Tempo sök 8 Sök omfattning 8 Förm. finna älg 7
Avst.uppt.pl. 7 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 8
Vilja att förfölja 6 Ställ.flyend.älg 8 Skalltid 8
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 10 Samarbete 10
Lydnad 9
Hunden söker i turer om 8-15min i mycket bra tempo ink UA.ut 0925 upptag 0932 på 400m fast.
1128 skottilfälle på 150m och lyckad ink hunden kommer direkt och återgår till älgarna. Lätt
stöt 1147 tyst hunden på besök 1153. nytt stånd 1204 ca 700m bort till 1235 när det blir
gångstånd till 1241 tyst hunden åter 1252.nytt upptag 1310 på ca 700m som skenar direkt
hunden åter 1320 söker som tidigare till provslut utan mer älg kontakt. Hunden har under
dagen skallat med 70-75 skall min och mycket bra hörbarhet.

NALLE AS63675/2005

Hundens Namn: NALLE Ras: Hälleforshund Färg: GUL
Kön: Hane  HD: A Född: 2005-10-21
Fader: AS44092/2004 RÄVAMYRENS KARO Moder: AS54603/2000 DIANA
Ägare: Johansson Thomas, Boden

Provdatum:  20061101 Domare: RENSFELDT SVEN-OVE Erhållet pris: 1   Poäng: 74

Hunden släpptes kl: 0630 Provet avslutades kl: 1025
Älgarbete längd: 209 min Gångstånd: 0 min Fast stånd: 169 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 4 Förm. finna älg: 7
Avstånd uppt. pl: 4 Ståndsskall upptagsplats: 10 Ståndssk. kval: 8
Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8 Skalltid: 8
Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 6 Samarbete: 9
Lydnad: 6



3 1

Provtext: Söker i turer om 2-8 min i mycket bra tempo. Hunden ut 06.53 upptag 06.56 avst. 300
m. Hunden skäller 70 skall/min med vissa uppehåll, men med mycket bra hörbarhet. 08.40
skottillfälle. 08.45 inkallning som blir stötning. 08.50 fast stånd ca 1 km bort. 09.50 upprepade
inkallningar kopplingsbar. 09.52 Stöt enstaka skall på ståndplatsen, sen går älgen undan.
Hunden åter 10.25. Söker som tidigare till provslut utan någon mer älgkontakt.

ZAKE AS40592/2002

Hundens Namn: ZAKE Ras: Hälleforshund Färg: GULRÖD
Kön: Hane  HD: A Född: 2002-06-01
Fader: AS00815/99 METSJÖSTIGENS LOBO Moder: AS00505/96 PIGAN
Ägare: Svenåke Rönnebro, Jukkasjärvi

ProvDatum 2006-11-02 Domare: KARLSSON BERT Poäng 63 Pris 2

Släpp 0723 Fann älg 1037 Hund åter Övr.prtid slut 1537
Upptag 1 Älgarbete 148 Gångstånd 0 Fast stånd 93
L.st.skall 93 Tid synk. 8

Stånd Uppt.pl.: 93 Typ av älg: Okänt Uppträd/rörelse: KEB
Position: KEB
Ståndarb-avst.: KEB Väderlek: Klart Lufttemperatur: Kall. än -10C
Vind: Måttlig Snö / barmark: 10-30 cm snö Skrapighet: Ej skrapigt

Tempo sök 7 Sök omfattning 7 Förm. finna älg 7
Avst.uppt.pl. 5 Ståndssk.uppt.pl 10 Ståndssk.kval. 5
Vilja att förfölja 9 Ställ.flyend.älg 2 Skalltid 4
Skall hörbarh. 8 Skalltäthet 8 Samarbete 9
Lydnad 4

Släpp, hunden ut i sökturer 2-6min med mycket bra tempo. 07.43 hunden ut, 08.06 hunden åter.
08.50 färska älgspår. 10.15 traktbyte, 10.29 släpp, hunden ut, 10.37 lugnt upptag fast stånd på
över 300m, hunden skallar 70-80 skall per min, med mycket bra hörbarhet och varierande
tonläge. 12.08 något oroligt stånd, 12.10 tyst, 12.35 hunden åter. Ut i spåren igen, 13.06
hunden åter, fortsatt sök med turer 5-15min med något lägre tempo resten av provtiden.
Kopplad under sök u.a.



J TESS AS41891/2003.

Hundens Namn: TESS Ras: Hälleforshund Färg: GUL
Kön: Tik HD: A Championat: J Född: 2003-05-18
Fader: AS00494/96 KIM Moder: AS00796/98 MEJA
Ägare: Andersson Ture, Koskullskulle

ProvDatum 2006-12-08 Domare Poäng 70 Pris 1

Släpp 0750 Fann älg 0751 Hund åter 1257 Övr.prtid slut 1251
Upptag 1 Älgarbete 300 Gångstånd 19 Fast stånd 170
L.st.skall 189 Tid synk. 1

Stånd Uppt.pl.: 0 Typ av älg: Ensam Ko Uppträd/rörelse: Rör sig
Position: Mest sidan
Ståndarb-avst.: 8-15 meter Väderlek: Nederbörd Lufttemperatur: -10 - 0C
Vind: Måttlig Snö / barmark : 10-30 cm snöSkrapighet: Mycket skrapigt

Tempo sök K Sök omfattning K Förm. finna älg 8
Avst.uppt.pl. 5 Ståndssk.uppt.pl 6 Ståndssk.kval. 8
Vilja att förfölja 10 Ställ.flyend.älg 7 Skalltid 9
Skall hörbarh. 10 Skalltäthet 10 Samarbete 9 Lydnad k

Tiken ut 0750, Upptag 0751, på 400m som blir gångstånd. Fast stånd 0756, på 700m avstånd.
Tiken har 86 - 103 skall / min med utmärkt hörbarhet. Skottillfälle på en älgko 0956, misslyckad
inkallning. Stöt 0957, gångstånd till 1012, som blir fast på ca: 1000m. Stöt 1049, fast 1056, på ca:
700m. 1108 går älgen lös när den ser oss på en bilväg.Vi följer spåren efter tiken & älgen. 1116
möter vi tiken i spåret som är kopplingsbar. 1117, tar tiken spåret igen. 1127 hör vi tiken skalla
på 1 km avstånd som går undan till provslut.

Jaktlaget hade hela dagen spanat förgäves efter en älg. De

hittade bara en häst betande i en glänta.

- Vi skjuter hästen så vi slipper komma hem tomhänta, föreslog

någon.

- Ja, men vi köper den först.

Samtliga tågade ner till bonden som ägde marken. Han begärde

2.000 kr. Och det fick han. Under hela affären stod bondens

hustru med ögon runda av förvåning:

- Men vi har väl ingen häst, viskade hon sedan jägarna gått.

- Nä, men är man så dum att man inte kan skilja på en häst och

en älg, då får man stå sitt kast...



Att följa en valpkulls öden
2005-06-26 födde Senta en valpkull
bestående av tre tikvalpar och fyra
hanvalpar. En av hanvalparna var
dödfödd.

Senta född 2000-09-18,
Ägare Nils Bäcklin

Ricko 2001-04-05, Ägare Bjarne Eggen

Valpar på grönbete. Senta
med sina valpar 3 månader
gamla.

Roy 2 månader gammal

Linslusen Rackie ca 2 månader gammal
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Avstämning vid sjumånaders ålder

Valpkullen verkar väldigt jämn, enligt ägarna
är valparna vid sju månaders ålder pigga,
sunda och outtröttliga. Noterbart är att Raja i
denna tidiga ålder har ställts ut och erhållit
en etta i protokollet. Dessutom blev hon
”best in show” på utställningen.

En av klubbens målsättningar är att vi skall
försöka få upp mankhöjden på våra hundar.
Framförallt på tikarna. Jag har bett ägarna till
den här valpkullen att mäta mankhöjden vid
sju månaders ålder. Enligt dessa tidiga mät-
ningar ligger intervallet mellan 53-55 cm.
Ingen noterbar skillnad mellan tikar och hanar.
Jag kommer att följa höjdkurvans utveckling
nästa gång vid 18 månaders ålder. Tanken
med min interna undersökning är att kunna
följa kullens utveckling inte bara exteriört utan
naturligtvis på vägen till, förhoppningsvis,
dugliga jakthundar.

Här en presentation av valpkullen och dess
ägare

Här är åldern på hundarna 18 månader

Bild 11 Roy Ägare Paul Lindström, Indal

Bild 12 Ragg, Ägare Anders Eriksson
Östersund

Bild 13 Ringo, Ägare Daniel Fjällberg
Offerdal

Bild 14 Rackie, Ägare Jan Bengtsson
Mjälla, Bergeforsen
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Bild 15 Rita, Ägare Fredrik Andersson,
Anderstorp

Bild 16 Raja, Ägare Tommy Wiström
Boda Katrineholm

När valparna var 18 månader gamla skickade
jag ut en checklista till samtliga ägare så här
såg listan ut:

1. Har din valp exteriörbedömts?
2. Om ja, vilket pris
3. Mankhöjd
4. Är färgen Hälleforshundlig, ljusare,

mörkare eller annan avvikande färg
5. Har kontroll av höftledsfel utförts?
6. Hur fungerar hunden socialt?

7. Är den enligt er bedömning vek eller
skarp?

8. Har ni gått jaktprov eller planerar ni
gå prov?

9. Hur verkar hunden under jakt?
10. Hur tror ni framtidsutsikterna ter sig

för eran hund?
11. Hur är söket?
12. Hur fungerar inkallning?
13. Hur reagerar hunden vid kontakt med

vildsvin eller björn?

Svar på frågorna
1. 4st ja och 2 nej
2. 2 ettor och två tvåor
3. Tikarna i intervall 55-59 cm egna mät

ningar och hanarna 58-59 cm egen
mätning

4. Jämn och hälleforshundlik, en något
sotig, en något ljus. Egna bedöm-
ningar

5. En röntgad felfri och de andra kom-
mer att röntgas

6. Här är en del av svaren: stabil, lugn,
lyssnar bra, klarar stora sällskap bra,
klarar kontakt med andra hundar bra,
bra barnhund, enmanshund, själv
ständig och bra kontakt.

7. Fem bedöms som lagom och en be
döms som något skarp

8. Samtliga planerar gå jaktprov
9. Något kort sök bedömer en, bra sök

bedömer fem. Finns det älg i området
blir det upptag enligt tre, är fortfarande
lite het i upptaget säger en, fortfarande
intresserad av annat vilt och skogs
fågel, men blir det kontakt med älg så
är det älg som gäller anser två, är väl-
digt fokuserad och kommer på inkall-
ning säger tre.



10. Mycket positiv tre, positiv två, vet ej
på grund av att hunden har haft
tuggmuskelmyosit, men trots dilem-
mat gjort utmärkta jakter säger en.

11. Mycket bra 20-30 min två, bara 10-15
minuter två, något kort 5-10 minuter
samt osäker på grund av
tuggmuskelmyosit en

12. Mycket bra tre, går ibland tre

13. Vildsvin en har haft kontakt bedöms
som modig med respekt. Björn två har
haft kontakt båda bedöms som mo
diga med respekt. Tre av kullen har
ännu inte provats på grund av att inga
tillfällen getts.

Observera att alla uppgifter kommer från
ägarna själva. Jag kommer att följa hundar-
nas vidare utveckling. Hittills har fällts 10 äl-
gar för fyra av hundarna.

Jag återkommer med flera rapporter under re-
sans gång

Nils Bäcklin

Vad är tuggmuskelmyosit
Sjukdomen uppstår troligen som en följd av
immunförsvarets reaktion på vissa virus eller
parasitinfektioner. Tuggmusklerna över
tinningarna och käkledsområden svullnar upp
och ömmar, därefter minskar tuggmusklerna i
omfång och muskelfibrerna ersätts till stor
del av bindväv. Efter en viss tid fattas musk-
ler över tinningarna och hunden har svårt att
öppna munnen för att äta och dricka, därför
att det stramar över käklederna. Undersök-
ningar visar att det är muskelfibrer av så kal-
lad typ 2-fibrer som skadats och att det finns
antikroppar i blodet mot dessa muskelfibrer.
Kortisonbehandling hjälper mot sjukdomen.
Arvsgång är ej utredd.

Ritas andra älg sköts på gångstånd 2
timmar efter upptag. Ingen brist på
bytesmedvetenhet. Ägare Fredrik
Andersson

Raggs första älg,
här med husse
Anders Eriksson



Årsstämma
Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens årsstämma för 2006.

Stämman hålles söndagen den 27:e maj i Bolidengården, Västerbotten

Årsstämman börjar kl 13:00

Efter avslutad stämma inbjuder klubben mötesdeltagarna till en enklare middag.
Vänligen anmäl er till Bo Tobiasson tel 090-508 10, om ni ämnar deltaga på middagen.

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för

älghundar. Sista anmälningsdag till utställningen: 8  maj 2007
En pejlare, Nya Tracker Speed kommer att lottas ut på hundarnas startnummer. En älgkalv

att skjutas för egen hund liksom fyra jaktprovsstarter lottas också ut.

Du kan anmäla din hund för utställning med epost eller brev:
e-post: svenake@rusksele.se

Adress brev: Sven-Åke Lundholm, Solvägen 12, 921 94 Rusksele

Valpklasser 130 kr Jun, ungh, öppen, jakt och chkl 260 kr Veteranklass 190 kr
Avels- och uppfödarklasserna är gratis

Postgiro 486 28 14 - 3

Upplysningar: Stig Edvardsson 0910-200174. 0915-240 54 eller
Sven-Åke Lundholm 0950-541128

Domare Hälleforshund, Kerstin Henriksson, rätt till domarändring förbehålles

Till utställningen kan du anmäla din hund om du fått ett registreringsbevis från Svenska
Kennelklubben, din hund är vaccinerad och ID-märkt samt att du själv är medlem i Svenska

Älghundklubben.

Vaccinationsföreskrifter
Hunden skall vara vacc. Som valp och vid ett års ålder. Därefter gäller 4-års intervall

Logialternativ !
Rigmor i Rengård Tel. 0915-20094 eller Anexet Tel. 0910-580927 eller
Skelefteå Camping Tel. 0910-18855 eller  0910-735381



Årsstämma i
Hälleforshundklubben

07-05-27
13.00-17.00
Bolidengården

Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben

—— Dagordning——
Mötet öppnas

1 Justering av röstlängd

2 Val av ordförande för mötet

3 Styrelsens annmälan om protokollförare vid mötet

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

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

6 Fråga om årsstämman blivit stadgeenligt  utlyst

7 Fastställande av dagordning

8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas berättelse

9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

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

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

15 Val av valberedning enlilgt paragraf 10 i stadgarna

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

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

18. Mötet avslutas

19 Övriga frågor



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

Lösning

Korsord 06 nr 3
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris Arne Fransson, Åsele
2:a pris Rune Vesterberg, Sjulsmark
3:e pris Malin Stenvall, Stensele

Priserna från småländska glasbruk kom-
mer att skickas ut under våren

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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