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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Ja, så har då vintermörkret ännu en
gång lägrat sig över landet. Korta är
de timmar som solen visar sig över
horisonten och längst uppe i norr syns
den inte till alls under ännu några
veckor.

Vad kan då vara lämpligare än att luta sig
tillbaks i fåtöljen och plocka fram alla ljusa
jaktminnen från det gångna älgjaktåret. Trev-
liga och roliga händelser, umgänget med
goda jaktkamrater, mer eller mindre lyckade
jakter! Listan har för vana att bli rätt så lång
i slutet av en säsong och längre tenderar den
därtill att bli i takt med ett ökat tidsavstånd.
Med lite distans så får även den gråaste av
jaktdagar ett försonande skimmer över sig
och några små guldkorn brukar nästan alltid
framträda.

Att tillbringa en dag i skogen tillsammans
med sin hund är aldrig fel! För några av oss
pågår dessutom älgjakten ännu för fullt och
många tillfällen till påfyllande av minnes-
banken kommer då att erbjudas.

Själv har jag tillbringat en del av höstens
jaktdagar tillsammans med ny medlem i fa-
miljen. En ung hanhund som  endast var 8
månader gammal vid årets jaktstart och där-
för ännu har en hel del att lära.  Han har dock
efter bästa förmåga bidragit till att några äl-
gar idag befinner sig i älgarnas himmel så
planer för nästa jaktsäsong smids redan.
Under vintern blir det kontroll av HD-status
samt bedömning vid någon av SÄK:s
älghundutställningar.  Nödvändiga förbere-
delser för eventuella jaktprov under kom-
mande höst, dessutom är det bedömningar
som jag anser att alla unga hälleforshundar
skall genomgå.  Jaktförmåga, hälsostatus,
mentalitet och exteriör är ju alla viktiga

komponenter som bedöms och värderas i det
avelsarbete som bedrivs av klubbens avels-
råd. Både då det gäller vilka hundar som
skall gå till avel och vid den efterföljande
avkommebedömningen.

Annat som bör förberedas för att hunden
skall få möjligheten att göra sig själv rätt-
visa vid ett jaktprov är god kondition och
jaktträning. Dessutom måste den vänjas vid
att det kan vara flera jägare som följer med
under jakterna. En tillvänjning som jag tror
att det ibland slarvas med, men som jag av
mina egna och andras erfarenheter vet är av
största vikt. Många är de hundar som jagar
sämre eller inte jagar alls då någon mera än
den förare hunden är van vid följer med. En
egenskap/beteende som tycks vara starkare
utvecklad inom hälleforshundrasen än hos
flera av de övriga älghundraserna. Troligt-
vis är det samma egenskaper som gör att en
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hälleforshund sällan besöker eller stannar till
hos en passkytt. Jag har heller aldrig upp-
levt att en hälleforshund kopplar på en främ-
mande hunds älgarbete. Egenskaper som of-
tast anses vara positiva men som vid vissa
speciella tillfällen kan vara mycket besvä-
rande,  t.ex. under ett jaktprov.

Vilka jaktprovsresultat med hälleforshundar
som hittills har uppnåtts under hösten kän-
ner jag ännu inte till. Vi får ge oss till tåls till
dess att SÄK:s sammanställningar är klara.
Dessutom pågår ju älgjakten  alltjämt i södra
och mellersta Sverige. Min förhoppning är
att viljan och lusten hos hälleforshundägarna
skall vara fortsatt stor, helst stigande,  med
att prova och utvärdera kvalitén i det hund-
material som vi gemensamt förfogar över.

I anslutning till Rättviksutställningen d.10-
11/8 genomfördes en av SÄK arrangerad
avelskonferens fredagen d.9/8. Den kanske
viktigaste frågan som berördes var SÄK:s
förslag till ny avelsorganisation. SÄK har
som specialklubb i  SKK tilldelats ansvaret
över de i SKK registrerade älghundraserna,
där bl a hälleforshunden numera ingår. Un-
der de senaste 10-15 åren har ett antal ras-

klubbar bildats som med sina valda avels-
råd driver avelsarbetet inom den egna rasen
och som situationen är idag finns inget or-
ganiserat informationsflöde mellan rasklubb
och SÄK. En ny avelsorganisation syftar
därför bl a till att fastlägga ansvarsfördel-
ning och arbetsrutiner mellan de olika rask-
lubbarna och SÄK.

Vi inom hälleforshundkubben är positiva till
den nya organisationen och tror att det gag-
nar arbetet med att säkra hälleforshundarnas
framtid. Dessutom överensstämmer det väl
med det beslut som togs vid klubbens bil-
dande om att vi skulle söka ett nära samar-
bete med SÄK.

Jag återkommer med mera information i
nästa nummer av Hälleforshundtidningen.
Jag tror att de flesta pusselbitarna då har fal-
lit på plats.

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

Leif

Tikar i utställningsringen
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Hon var nästan lika vacker som en
”Hälleforsare”
I början av sjuttiotalet var jag tillsam-
mans med min hälleforsare Odd bju-
den på några dagars älgjakt i närhe-
ten av Eksjö i Småland. Värdar var
två ungkarlar och bröder, som hette
Gösta och Harry. När jag nu skriver
att det var två äkta original, då ligger
jag lågt i bedömningen. De munhöggs
alltid och sa den ena att en sak var
vit, så var det en självklarhet att den
andra kontrade med svart.

Pratade man om älgpass inför dagens jakt så
sa Gösta, att där har vi ett generalpass och
där har det skjutits många älgar. Harrys kom-
mentar var glasklar: Där har för helvete ald-
rig setts en älg.

Förvisso var det snälla, gästvänliga och
kluriga smålänningar, som levt ett långt liv
tillsammans. Den jargong som användes var
deras sätt att kommunicera med varandra.

Kvällarna  genomströmmades av historier
och självupplevda minnen. Jag skall här för-
söka återge en berättelse som Gösta återgav.
Jag häpnade, för under denna inlevelsefulla
självupplevelse kom Harry med endast spo-
radiska inlägg. Det syntes i bådas mer och
mer högröda ansikten att upplevelsen gjort
ett livsintryck och att den chock de förmod-
ligen fått, blev det livsavgörande för att för-
bli ungkarlar.

I medio av fyrtiotalet hade en morbror Jo-
han  till bröderna återvänt från Amerika.  Till
skillnad från Gösta och Harry var han en rik-
tig fruntimmerskarl. Det första han ordnade
vid hemkomsten var en hushållerska. Med
sitt raljanta sätt och sina förvärvade språk-
kunskaper, en blandning av småländska och
”over there” glosor, blev hon ett lätt byte.
Men som han själv sa: hon är inte alltid lätt
te å tas mä, ifall dä illbattiga sinnet tar över-
hand.

I väntan på upptag



6

Bröderna var vid sin morbrors hemkomst i
den mest spektakulära slyngelåldern. De var
stolta över sin bereste morbror och ännu stol-
tare blev de när morbror Johan självpåtaget
tog på sig ansvaret som jaktledare i bylaget.
Här skall bli ordning sa Johan, nu tar ni ”poj-
kar” och röjer upp älgpassen så skall vi nog,
när tiden är mogen, se till att det blir kött i
grytorna.

En septemberdag skickades Gösta och Harry
till skogs för att avklara sina åtaganden.
Morbror Johan hade viktigare saker att göra
än att följa med, så han gav noggranna be-
skrivningar om var passen låg och behövlig
arbetsinsats. Pojkarna visste vilka ärenden
deras morbror så angeläget skulle utföra.
Älgjakt utan brännvin var inget som Johan
kunde tänka sig. Stadsresan var enbart äg-
nat åt hamstring av svartvinbärsbrännvin.

Gösta och Harry hade fått stränga föreskrif-
ter om att inte komma hem förrän kl. 17 på
eftermiddagen. Deras arbete med älgpassen
skulle gott och väl täcka dagen fram till dess.
Hushållerskan skulle hinna städa huset, laga
en bättre middag och Johan skulle hinna
hem från Eksjö. Det var även en del gäster
inviterade till middagen. Dagen var varm och
allt eftersom den fortskred sjönk arbetsmo-
ralen. De började dra sig olovandes hemåt.
Vid ”corp de logi ” rådde seren stillhet. Poj-
karna smög sig ner till ån och la sig i det
höga gräset bakom sälgbuskarna, vid klapp-
bryggan där släktens kvinnor i minst två
hundra år bykt sina tvättar.

För sent såg de hushållerskan närma sig och
erinrade sig då att de var olovandes hem-
komna långt före middagen. Sålunda tryckte
de sig platta i gräset och insåg ånyo försent
att de därmed gjort ett än värre misstag, än
om de genast gett sig tillkänna och tagit emot
bannorna. Hushållerskan hade städat och
pyntat i byggningen inför middagen. Nu

kom hon till ån för att bada sin kropp. Innan
de båda bröderna hämtat sig från överrask-
ningen hade hushållerskan klätt av sig blus,
kjortel och stubb. Den yppiga barmen böl-
jade fritt och i nästa ögonblick löste hon
upp bandrosetten bak i underbyxorna.
Linnelärften gled som en morgondimma över
hennes runda mage och ron. Hon stod i kan-
ten av rågåkern, inramad av blommande blå-
klint vallmo och baldersbrå. Hushållerskan
stod inför dem, naken.

Aldrig hade de anat, att det var så, hushåll-
erskan såg ut under vadmalskjorteln. Aldrig
hade de kunnat drömma om, att hon var så
vacker. Hudens glansdagrar skimrade som
de vita saronsliljorna i rabatten bak stug-
knuten, medan skuggornas djup i halv-
dagarnas förtoningar drog mot kulörer i rosa,
umbra och bränd sienna.

Hushållerskan vadade långsamt ut i det svala
vattnet. Kring hennes huvud strålade det
kopparfärgade håret som en gloria och mel-
lan lår och navelgrop vällde ett annat hår-
svall fram orangerött som en eldsflamma.
Vattnet steg långsamt hushållerskan upp
över vader och knän och de väntade sig att
när vattnet nådde den orangefärgade flam-
man skull den spraka och ryka som när man
spottar på fingrarna och kväser en ljuslåga.
Men strax innan vattnet nådde högst upp på
låren, satte sig hushållerskan på huk och
doppade sig flera gånger upp och ner i det
smekande åvattnet. Därnäst gick hon till-
baka till bryggan, strök såpa på en linne-
lapp och började löddra sig. Nu förvandla-
des hushållerskan från Valkyria till Sagofée.

Hon sveptes in i ett moln av såpbubblor,
vilka endera skimrade i spektrums alla fär-
ger svävande mot sommarhimlen eller seg-
lade bort och brast och försvann i åns blanka
vatten. Sedan löste hushållerskan upp hår-
knuten.
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Hon tog fram en tvålbit ur kjortelsäcken,
blötte tvålbiten  i vattnet och började gnugga
hårsvallet.

För att värja sig mot löddret knep hushåll-
erskan samman ögonen, hon förlorade där-
vid balansen tog några vacklande steg åt si-
dan och var plötsligt  så nära inpå dem att de
kunde rört vid henne med fingertopparna.
Nu vände hon emellertid baken mot dem och
böjde ryggen i vinkel. Hennes hår flöt på
vattnet. En lång stund stod hon så, alldeles
inpå dem, bredbent med ryggen vikt som en
fällkniv. Anatomiskt sett, hade de därefter
skådat allt, precis ALLT.

Därefter torkade hushållerskan av sig vatten-
dropparna, som nu knottrade hennes hud.
Hon band en klut över håret och iklädde sig
en bländvit nystruken särk. Nu blev hon stå-
ende alldeles stilla. Insupande sommarens
dofter. Gösta och Harry kände den friska aro-
men ända nere bland grässtråna. Hushållers-
kan och de njöt av renheten.

Därefter satte hushållerskan fötterna i träsko-
rna och började gå utåt bryggan. Det var då
hon upptäckte dem, där de låg på marken,
platta som ville de pressa sig tvärs igenom
grässvålen ner i underjordens innandömen.
Hushållerskan syntes allra först nära att få

”dåndimpen”, men hon hämtade sig raskt.
Harm och vrede sjöd som en springbrunn i
hennes blodomlopp. Hon förbannade dem i
de mest fruktansvärda ordalag. ”Sakra-
mentskade Ormyngel” vrålade hon, ”ligger
I bägge satans Oheringar här och trycker och
tjuvkikar  i lönndom för å slicka in i era fal-
ska ögons rövarkulor en hederlig kvinnas
skam och heder.”

Hushållerskan fortsatte att utgjuta sig på det
gruvligaste, men eftersom hon var klok och
snabbtänkt beräknade hon samtidigt alla
tänkbara negativa följdverkningar av det
inträffade, som möjligen kunde drabba henne
själv. Hon kalkylerade som en skicklig
schackspelare vilken under partiets gång ser
alla tänkbara scenarion två drag i förväg.
Kom det ut i bygden att hushållerskan ba-
dade naken mitt på dagen, skulle ryktet spä
på förtalet om hennes osedliga leverne ihop
med Morbror Johan. Om hushållerskan bar
hand på Gösta och Harry skulle hon förutom
rotekärringarna få vår ömma moder på hal-
sen. Om hon försökte muta dem att tiga skulle
de få hållhakar på hushållerskan som de
kunde utnyttja i andra sammanhang.

Om hushållerskan skvallrade för Morbror
Johan skulle denne gourmet av goda anek-
doter godmodigt lyssna och suga i sig

Vem spanar du på?
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hushållerskans harm, för att sedan pressa ur
bröderna ännu fler närgångna detaljer från
badscenen, vilka upplysningar Morbror Jo-
han därefter skulle använda för att genera
henne och ytterligare få henne att blygas och
rodna.

Men hushållerskan hade ett verksamt på-
tryckningsmedel som garanterat skulle tysta
Gösta och Harry och försegla deras munnar.
Påtryckningsmedlet var kraften av våra för-
fäders oklanderliga föredömen. Om hushåll-
erskan kunde få dem att skämmas inför de-
ras förfäder och böja sina ryggar inför sina
gråskäggiga äldste, som sitter i himlen och
för bok över sina ätteläggars oregerlighet,
då skulle hon få dem att försegla sina läppar
och tyst be Jesus Kristus om Syndernas för-
låtelse för sitt otillåtna ehuru ofrivilliga till-
tag, ty så voro förr i tiden ärliga människors
barn av sina föräldrar upplärda och program-
merade. Gösta och Harry reste sig ur gräset,
skamkänslan fick deras dristighet att sjunka,
långt under fotknölarna.

Vad tror I Gammel-Joon skulle gjort med
sådana skamliga tjuvkikare som I bägge”
ylade hushållerskan. Nu sitter eran stamfar
Gammel-Joon å gråter i himlen, över att hans
blod rinner i ådrorna på slika slynglar som I,
Slisk-suktare.

Visst, böjde de skamset sina nackar, men
något inom dem protesterade. Skulle Vår
Herre verkligen missunna sina människo-
barn, att låta ögonen med behag vila på så-
dana kvinnfolk som hushållerskan. Hon, det
fagraste fruntimret i hela Småland. Om Vår
Herr var så tyken, varför hade Han då skapat
hushållerskan så gudomligt vacker?

Hushållerskan stod över oss i sin bländvita
särk med ett glänsande silkeskläde runt hu-
vudet. Hon påminde om ärkeängeln Gabriel,

nederstigen till jorden för att tillkännage
Guds vrede över avfällingarna i städerna
Sodom och Gomorra.

Tror I, fräste hushållerskan, att Gammel-Joon
i sin livstid skulle nedlåtit sig till å tjuvkika
på en naken kvinna?  Tror i att Gammel-
Joon hade fallit för en så gemen frestelse?
Tror I att Gammel-Joon skulle slickat i sig
en sådan syn? Då hade Harry fått nog. Åja.
För Sadricken, Gammel-Joon var väl inte mer
än människa han heller.

Gösta gjorde här ett uppehåll i sin berättar-
konst. Han tittar en stund på Hälleforshunden
Odd, stryker honom sakta över huvudet och
säger med eftertryck. Ja, hushållerskan var
nästan lika vacker som en ”Hälleforsare”. För
en gångs skull var tydligen Gösta och Harry
helt eniga.

Nils Bäcklin

Inget snack om saken, jag är vackrast!
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Historisk triumf för Ricco

Jämtland/ Härjedalens älghunds-
klubb är en klubb med många aktiva
medlemmar.

I helgen var det åter igen dags för Sandvi-
ken-utställningen. Och numera räknas den
som en av Sveriges största älghunds-
utställning 216 älghundar fanns på plats
denna kalla blåsiga dag. Tre domare var in-
bjudna: Tore Strandgård, Britt-Marie
Nordqvist och Ulf Ottosson.

Inte nog med att utställningen lockar många
hundar,  den skrev dessutom rashistoria i hel-
gen. För andra gången blev en hälleforsare
Best in Show. Det var Bjarne Eggen från
Lillhärdal som hade sin unga hane Ricco
med sig och det resulterade i att han blev
bäst i rasen och sedan slog han även de an-
dra älghundarna i finalen.

Bjarne har visat Ricco en gång tidigare, på
älghundsklubbens utställning i Orsa i januari
och då blev han BIS-2. Domaren Britt-Ma-
rie Nordqvist fann honom ”kraftfull och han
hade sådan utstrålning och pondus, ja en rik-
tig spets!”

- Det är imponerande att det kommer fram en
så bra hund på en så pass ny ras, sa hon vi-
dare, och i BIS:et var han den bästa.

Tore Strandgård som dömde honom i ras-
ringen sa samma sak även han och spår ho-
nom en lysande framtid ”förhoppningsvis
blir han en kanonhund”. Ricco har att brås
på, hans far är rasens första dubbelchampion,
det vill säga både jakt och utställnings-
champion. Fortsätter det så här har rasen sin
framtid tryggad.

En ras som Tore Strandgård är bekymrad över
är lajkorna, både östsibirisk och västsibirisk:
- Ja, det måste till en radikal förbättring i de
raserna, ingen av de lajkor som visades i dag
höll någon klass. Det var rena funktionsfel
som att de var korta i kropparna, dåliga vink-
lar och framställ.

Hälleforsaren Ricco med husse Bjarne
Eggen från Lillhärdal.

BIS står för Best in show, och det var
vad Ricco blev i utställningen i
Östersund.
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Uppfödarna måste verkligen jobba med sin
ras för att förbättra den, sa Tore.

Störst ras var jämthundarna, 117. Magnus
Lundström från Lillsjöhögen fick valuta för
sin dag på utställningen. Hans egenuppfödda
jämthundshane ”Bang” vann jaktprovs-
klassen och fick sitt första certifikat. Han slu-
tade som reserv i bästa hanhundsklassen. Ett
mycket fint resultat för en hane som nyligen
fyllt 2 år och bland så många.

Henrik Mårtensson, utställningskommissa-
rie, var nöjd med dagen:

- Allt har gått bara bra och utställarna har
varit nöjda. Vi är glada att så många anmäler
till vår utställning och älghundsägarna vill
meritera sina hundar.

Camilla Karlsson

Ricco bäst i showen
Lillhärdal • LT

Lillhärdalshunden Ricco blev best in
show när Jämtland- Härjedalens
älghundsklubb hade utställning i Öst-
ersund i helgen.

Som en utav få hundar från Härjedalen ställde
Bjarne Eggen från Lillhärdal ut sin Hällefors-
are, 13 månader gamla Ricco. Till slut vi-
sade det sig att Ricco var bäst av alla 200
hundar som var med.

- Det trodde jag aldrig. Jag åkte dit med bara
hundarna och de andra som ställde ut hade
en massa människor som hjälpte till, säger
Bjarne om segern.

Ricco är både stark och uthållig. Och det var
kanske husses dagliga skidturer under vin-
tern som var till stor hjälp.

 - Det gäller att ligga i, säger Bjarne om seger-
receptet för sin nya champion.

BIS: Hälleforsare Ricco, ägare Bjarne Eggen
Lillhärdal.

BIS-2: Norsk älghund grå: Hölatoppens
Rio,ägd av Hans-Erik Stensmo, Gällö.

BIS-3: Jämthund: lundbergs Vilma, ägare
Gunno Nilsson, Östersund.

BIS-4: Östsibirisk lajka: Seikkarinteen
Vaksi,ägare Sven-Åke Rönnebro, Kiruna.

- Britt
a är en korsning mellan indian och

jakthund.

- Hur menar du?

- Jo, antingen är hon på krigssti
gen eller

också skäller hon
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Bilder från Rättvik

Bjarne Eggen tillsammans med Ricco. Ricco blev BIR i Rättvik.

Kjell Heggebrenna tillsammans med sin
Lady.  Lady blev den första
Hälleforshundtiken som erövrade titeln
SJCH. Kjell och Lady bor i Trysil, Norge

Bästa tik i ringen
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Årsmöte för 2001 i
Hälleforshundklubben

Tid: Lördag 10 augusti 2002 kl 14.00.

Plats: Rättviks Camping, Rättvik

Närvarande: Sammanlagt 40 personer. Från Svenska älghund-
klubbens utställningskommitté gästföreläste ordf. Lars
West.

§ 1. Ordförande hälsade välkommen.

§ 2. Beslöts att röstning i första hand skulle ske genom handuppräckning.

§ 3. Till mötesordförande valdes Wåge Lundgrehn.

§ 4. Utskickad dagordning antogs.

§ 5. Anmäldes att Jan-Erik Bjermkvist utsetts till stämmosekreterare.

§ 6. Till justeringsmän valdes Anders Hagman och Mona Karlsson.
Till rösträknare utsågs Henry Spjut och Kjell Wetterlöv

 § 7. Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 8. Föregående årsmötes protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes.
Revisorernas berättelse upplästes.

§ 10. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2002. 160 kr samt 40 kr  för familje-
medlem.

§ 12. I tur att avgå var ordinarie ledamöterna Jan-Erik Bjermkvist och Nils Bäcklin samt
suppleanten Börje Gravsjö. Omval av Jan-Erik Bjermkvist. Wåge Lundgrehn ersätter
Nils Bäcklin och Märit Truuts ersätter suppleanten Börje Gravsjö.
Leif Gulin omvaldes till ordförande i Hälleforshundklubbens styrelse.
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§ 13. Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman.

§ 14. Till valberedningen omvaldes Thomas Kärrman, Thord Norlén samt Mårten Gulin
vilken utsågs till att vara sammankallande.

§ 15. Inga motioner hade inkommit.

§ 16. Vår gästföreläsare Lars West kom med goda råd om hur vi skall visa upp
våra hundar i utställningsringen, för att domaren skall kunna ge hunden en rättvis
bedömning. En sak som vi alla bör tänka på är (när vi visar våra hundar i
utställningsringen är) att låta hunden sträcka ut i fullt trav nästan på gränsen
till galopp, för att hunden skall få ut rörelserna riktigt.

Lars W  förklarade dessutom hundens anatomi och vilken betydelse
olika vinklar i fram och bakben har för hundens funktion och möjlighet att röra sig.
Domaren tittar på detaljer som huvud, ögon, öron, käkar & bett, hals, rygg,
kors, svans, kropp, front, framställ,  bakställ, päls och rörelser.
Dessa detaljer bildar sedan helhetsintryck där domaren tittar på proportioner,
harmoni, rörelser, färger, könsprägel, balans, substans och temperament.

Nils Bäcklin och Leif Gulin i samspråk
vid utställningsringen i Rättvik

§ 17. Nils Bäcklin avtackades för ett långt
och engagerat arbete i klubben där
Nils stora erfarenhet av löshundsjakt
och kunskaper om föreningsliv varit
till stor nytta för Hälleforshund-
klubben. Nils Bäcklin är även en
flitig skribent i Hälleforshund-
tidningen och bidrar med många
intressanta jakthistorier som uppskat-
tas mycket av medlemmarna. Vi vän
tar med spänning på att få läsa nya
jakthistorier ur verkliga livet av Nils
B i Hälleforshundtidningen.

Bo Tobiasson berättade en glad ny-
het om att medlemsantalet under året
ökat från 474 st.till 492.

Sedan år 2000 har i snitt 60 valpar
registrerats per år.
Leif G informerade om den alarme-
rande höga HD fel frekvensen, ca 22%
bland våra hundar. Detta är något som
kommer bevakas och  följas upp.
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Beslöts att:  styrelsen utarbetar förslag till köpeavtal för valp, med innehåll
som innebär prisreducering om valpen uppvisar fel som inte kunnat påvisas
vid valpbesiktning. T.ex. om det visar sig att hunden vid HD-röntgen
belastas med C höft, vilket förmodligen innebär ett lägre avelsvärde,
detta bör köparen kompenseras för.

Beslöts att:  även fortsättningsvis bidra med 300kr per jaktprov.
Dock med begränsning till max tre prov per hund, tidigare prov inberäknat.
Motivet till detta är ekonomiska. Glädjande är att många jaktprov genomförs,
men antalet prov gör att kassan sinar.
Beslöts att: mötet ger styrelsen i uppdrag att se över klubbens stadgar för att
anpassa stadgarna för HHK anslutning till SÄK.

Vid protokollet:

Jan-Erik Bjermkvist

Leif Gulin Mona Karlsson Anders Hagman

 Delar av styrelsen vid Campingen i Rättvik, Jan-Erik, Wåge och Leif
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Hur utställningsdomaren dömer
De allra flesta av oss (förhoppnings-
vis alla) som äger en hälleforshund,
kommer vid något eller några tillfäl-
len visa upp sin hund för extriörbe-
dömning. Vanligtvis kommer det att
ske vid någon av de älghund-
utställningar som arrangeras av SÄK.

Flera av de omdömen som vid ett sådant till-
fälle avges om den egna eller andras hundar
kan för många av oss vara mer eller mindre
begripligt. För att något lite hjälpa upp de
värsta av våra kunskapsbrister var Lars West
inbjuden till årets stämma som föreläsare i
ämnet. Lars är som ordf. både i VSÄK och
SÄK:s utställningskommité väl lämpad att
bringa lite ljus i mörkret.

Under en timmes långt föredrag beskrev och
förklarade Lars hundens anatomi. Kropps-
del för kroppsdel gick han igenom konstruk-
tion och funktion samtidigt som vi fick för-
klarat hur extriördomarna bedömer.

Vi i Hälleforshundklubben tackar Lars för
en intressant och klargörande föreläsning.
Goda kunskaper i anatomi är en nödvändig
ingrediens i vårt fortsatta avelsarbete med
hälleforshundarna. Så Lars är mycket varmt
välkommen att vid flera tillfällen dela med
sig av sina kunskaper.

Leif

Lars West berättar om hundens anatomi på årsmötet
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Ordet är fritt...
Här kommer en bild på Tjomber, bättre sent än aldrig. Sedan vill jag tala
om att jag och Tjomber fick åka till Stockholm på domarutbildning för
Svenska Älghundklubben. Tjomber fick stå som förebild för Hällefors-
hunden på utbildningen, som utmärkt typ, rätt skojigt.

Sedan till den mindre roliga biten, utav alla Hälleforshundar som är registrerade skickade
Hälleforshundklubben bara 2 stycken, 1hane och 1 tik, detta tyckte både jag och
domarna var väldigt tråkigt. Hur ska då domarna veta hur dom ska döma om dom inte
får se fler hundar, men jag hoppas att det kommer fler vid nästa utbildning om ca 5 år.

 Jag vill även ta upp lite om avel, jag har fått höra att vi ligger just nu på topplistan över
dåliga höfter, något som vi inte ville skulle hända, så jag hoppas att något görs, för det
är aldrig roligt att ha det ryktet på sig. Kontrollera höfterna så långt tillbaka ni bara kan
innan ni bestämmer er för att avla på eran hund, detta gäller även ni som går i köpa
hund tankar, att kolla stamtavlorna ordentligt, ser ni något fel, så gå till nästa uppfö-
dare och gynna inte dom oseriösa uppfödarna.

Ett tips till uppfödare är att se hur den
första kullen blir innan ni tar en till, då
kan vi bättre kontrollera både höfter, le-
der, psyke och jaktlust.

Vi borde även synas mera med våra hun-
dar, nu när vi även får ställa ut på SKK:s
utställningar. Dom utställningar jag har
varit på har det varit mellan 1-5 stycken
Hälleforsare det tycker jag är synd och
fler med mig, kom ut ur era gömställen
och visa era hundar oavsett hur dom ser
ut. Har ni problem med hur dom ska stå
eller bete sig i ringen så kan väll Häll-
eforshundklubben skicka er till någon
kompetent som ni kan få hjälp av, och
om ni tycker att det är tråkigt, så skicka
frugan.

Tack för ordet

Maria
Tjomer och matte Maria, vinner här
pris som bästa BlåGula Hund
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Trotjänare avgår ur styrelsen.
Vid årets stämma i Rättvik så lämnade
Nils Bäcklin, en av förgrundsfigur-
erna i Hälleforhundklubben, sitt upp-
drag inom styrelsen. Nils ingick re-
dan 1990 i den interimstyrelse som då
bildades med syftet att utarbeta un-
derlaget för bildandet av Hällefors-
hundklubben.

Hans dåvarande hälleforshund ”Boris” stod
för övrigt som modellhund vid upprättan-
det av den första preliminära rasstandarden
för hälleforshundar.

Nils har sedan lång tid tillbaks tackat nej till
en ny 2-års period inom styrelsen och har
låtit förstå att en hel del av hans tid kommer
att ägnas det senaste tillskottet av hundar.

Förståelsen för en sådan önskan är stor och
jag vill därför å alla klubbmedlemmars väg-
nar framföra ett stort och varmt tack till Nils
för det uppoffrande arbete han genom åren
har gjort för klubben och dess hundar. Jag
vet dessutom att Nils står där i kulissen och
kommer att vara oss behjälpliga så snart ett
trängande behov kan uppstå.

ETT STORT OCH VARMT TACK FRÅN
OSS ALLA.

Boris och Nils, två av Hällforshundklub-
bens frontfigurer i mönstringsringen

- Har er hund något stamträd?
- Nej, han är inte så noga. Han

väljer vilket träd som helst

Två jägare står i en skogsglänta och tittar ut över

landskapet.

-En sån fin dag ser man väldigt långt... Men titta

det brinner där borta! Ligger inte ditt hus där nå-

gonstans?!

- Ja, det brinner ordentligt... Det KAN ju vara hu-

set... men det kan ju vara frugan som bränner ris

också.. men det får jag väl reda på ikväll, efter

jakten!
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Från Kassören Hjäälp!!
Vi väntar på ditt bidrag till tidningen.
Bilder, filmer, videos, artiklar, jakt-
historier, insändare, synpunkter osv,
allt material som kan publiceras i vårt
medlemsblad är välkommet.

Skicka din artikel via epost eller brevledes
till Jan-Erik eller mig, våra adresser finner
du på sidan 2 i tidningen.

För att underlätta mitt arbete med tidningen
och dessutom erhålla så bra kvalitet på bil-
der som möjligt vill jag ge er följande råd.
Skicka gärna med foton till er artikel, vi
returnerar dessa när vi har nyttjat dem. Tänk
på att utskrivna bilder får mycket sämre kva-
litet än foton. Epostade bilder går också bra.

Om ni skickar era artiklar med epost, nyttja
då ett enkelt skrivprogram, tex anteckningar
eller skriv direkt i epostprogrammet. Det går
bra att använda word bara ni inte klipper in
bilder i wordfilen. Om ni vill ha med en bild
i artikeln, skicka bilden som en egen fil i
jpeg-format. Anledningen till att ni inte ska
montera in bilderna i textdokumentet är att
bilder monterade i tex word är mycket svåra
att få bra kvalitet på. Ni ska inte lägga ner en
massa arbete på att formatera texten på ett
tjusigt sätt, jag kommer ändå att formatera
om texten så den
passar tidningens
format. Med an-
dra ord, lägg er
energi på textens
innehåll inte dess
utseende.

Märit

Hej alla medlemmar det är med stor
glädje som jag kan meddela vi nu har
passerat femhundra i antal medlem-
mar (515st) i början av dec. och flera
är på gång,

Detta gör att vi även i fortsättningen kan
stödja jaktprov och annan verksamhet som
är bra för hälleforshunden. Efter nyår finns
det nya kepsar till samma pris som tidigare
85 kr st, T-shirt 60 kr, tidigare ex av medlems-
tidningen kostar 20 kr. Broderade märken
och dekaler 30 kr st. Det var allt för den här
gången

En God Jul och ett Gott Nytt År till alla lä-
sare av Hälleforshunden

                                                 
Bosse 

Kepsar 85 kr st
T- tröja 60 kr st
Dekaler 30 kr st
allt med påtryckt loggo
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Min egen

 jaktberättelse

...................

           .......

  Kalle

- Min bästa jakthund är försvunnen!

- Då borde du nog sätta in en annons i

lokaltidningen.- Det hjälper inte. Han kan inte läsa!
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast två
månader efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts, Ruskemåla gård 306, 382 91
Nybro, 2 priser från småländska glasbruk.

Lösning

Korsord 02 nr 1
Följande vinnare lottades fram:

1:a pris, Johan Karlsson, Lit  (glasskål)

2: pris, Allan Robertsson Sorsele
(glaslykta)

Priserna skickas ut i januari.

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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