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Tidningsredaktionen
Så var det dags för trettonde numret av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras
innehållet på jaktprovsresultat. Vi kan även presentera Ronja, en av tikarna som tagit första-
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
En skön vår är snart till ända och
framför oss har vi nu en sommar som
vi  bl a får försöka använda till att
träna våra hundar inför höstens jak-
ter. Som vi alla vet så är ju en
konditionsstark och vältränad hund
nyckeln till en framgångsrik och
lyckad jakt. Skall den dessutom be-
dömas på någon av sommarens ut-
ställningar och/eller i jaktprov under
hösten så är det ytterligare skäl för
att hund och husse skall hålla sig i god
form.

I detta nummer redovisas provresultaten från
jaktåret 2001. Antalet genomförda jaktprov
ökade från 47st år –00 till 65st år –01, vilket
jag tycker är glädjande. En ökning som jag
hoppas och tror är ett uttryck för
hälleforshundägarnas intresse och förståelse
för jaktprovens stora betydelse i avelsar-

betet. Tar därför tillfället i akt och säger till
alla dem som under året genomförde prover
med sina hundar ”BRA JOBBAT GUBBAR,
FORTSÄTT SÅ”!!

Som vi alla vet så är ju rasen till sin totala
numerär mycket liten och antalet hundar som
kommer till prov är ju naturligtvis ännu färre
så alla statistiska sammanställningar skall
tolkas med viss försiktighet. Vi behöver yt-
terligare några provsäsonger innan materia-
let är tillräckligt stort för en säkrare bearbet-
ning.

Något vill jag ändå kommentera de resultat
som vi hittills har uppnått. Då man  försöker
bilda sig en uppfattning om den jaktliga
kvalitén hos en ras räknas bl a antalet hun-
dar som kommer ut på prov i förhållande till
hur många som blivit födda inom rasen un-
der en viss tidsperiod. En vanlig siffra är då

Valpar efter en tik med förstapris i jaktprov
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ca.20%, dvs var femte hund kommer till prov.
För hälleforshundarna var motsvarande siffra
för åren 2000-2001 närmare 40%. En hög
siffra som säkert kommer att sjunka under
det närmaste året p.g.a. effekten från start-
året –00 då klingat av. Vår ambition skall
dock vara att vi även i fortsättningen får ut
30-35% av hundarna på prov och  med en
prisnivå som på sikt stadigt skall uppgå till
minst 60%.

Hur åstadkommer vi då detta? Jo, bl a ge-
nom att ytterligare fokusera på vårt tik-
material. Av de prover som genomfördes år
2001var närmare hälften utförda av tikar. En
angenämt hög andel som tikarnas ägare skall
ha uppskattning för. Provresultaten visade
dock på en större spridning och klart lägre
prisprocent bland tikarna än bland
hanhundarna. En fortsatt hög andel tikar till
prov är därför viktigt. Det är också angelä-
get att tikvalpar placeras där de får goda
möjligheter till jakt. Dessutom skall avel på
jaktligt svaga tikar undvikas. Det är ett an-
svar som varje tikägare och uppfödare måste
känna och ha inför den egna rasen och dess
valpköpare. Ett rimligt krav är att tiken varit
på prov. Minnesgoda medlemmar kommer
säkert ihåg vilka krav klubben ställer på de
hundar som skall gå till avel. Undantag från
den regeln skall endast ske på initiativ av
rasens eget avelsråd.

Rasgodkännandet  för två år sedan har också
inneburit att ett större antal hundar än tidi-
gare har blivit Hd-röntgade. Antalet är ännu
förhållandevis litet vilket gör det svårt att i
nuläget ha en uppfattning om rasens status.
Klart är att Hd-fel förekommer (ett tiotal to-
talt) och att flertalet kan härledas till en en-
staka hund. Vi skall vara vaksamma i frågan
och jag upprepar därför avelsrådens tidigare
uppmaning om att röntga hundarna. Helst
inom åldersintervallet 12-18 månader.

Hälleforshundklubbens årsstämma är för-
lagd till Rättvik d.10/8 i samband med den
hundutställning som Dalarnas ÄK arrang-
erar under helgen 10-11/8. Min förhoppning
är att både tidpunkten och platsen skall passa
så många som möjligt av oss. Du som ännu
inte visat din hund eller funderar på att göra
det ännu en gång, ta tillfället i akt och anmäl
den till förmiddagens utställning och delta
själv senare på eftermiddagen vid klubbens
årsstämma och efterföljande middag.

Kommer du långväga ifrån och funderar på
att övernatta så boka husrum i tid. Vi är ett
antal som planerar att komma till Rättvik
redan under fredagskvällen.

VÄL MÖTT I RÄTTVIK LÖRDAGEN
den10/8

Leif
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En berättelse om Ronja

Det är snart 7 år sedan som jag åkte
till Lur i Tanums kommun för att träna
en av mina Hamiltonstövare. Där
träffar jag Harry som jag jagat till-
sammans med några gånger under
årens lopp, med sig hade han Ronja i
baksätet på bilen.

Harry visste att jag jagade mycket samt var
van vid jakthundar, men en älghund hade
jag aldrig haft. Han frågade om jag var in-
tresserad att ta över henne. Hemma hade han
två hanhundar som skällde och väsnades i
hundgården, när Harry sa till dem tog Ronja
hårt vid sig och blev allt vekare och vekare.

Eftersom jag redan hade tre Hamiltonstövare
tvekade jag, men vi hade blivit av med våran
älghund i jaktlaget, hundägaren och jakt-

ledaren var ej överens. Jag ringde till jakt-
ledaren och berättade att jag blivit erbjuden
en unghund, ras Hälleforsare och undrade
om jag kunde få gå med henne, det var inga
problem sa han.

Jag åkte till Skee och hämtade henne. Ronja
var väldigt försiktig och vek, men i skogen
var det fart på henne. Hon hade ett bra sök
och jaktlust på allt som hade fyra ben i sko-
gen. Problemet var att hon inte skällde på
stillastående älgar och att få tag på henne.
Detta var någon gång i september –95 så
Ronja var lite över ett år.

Så blev det oktober och älgjakt, på jaktmötet
fick jag reda på att dom hade bjudit in en
hundförare med en duktig gråhund, men jag
skulle få gå med Ronja om den hunden drog

Ronja, en försiktig tik, men fartfylld i skogen
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ur marken med älgar. Men det visade sig att
han hade pejl och kunde blåsa av den på
stånd. Så första dagen blev det ingen jakt för
Ronja.

Dag två fick jag efter mycket diskusion med
jaktledaren och den andra hundägaren dela
på marken. Efter att jag hade gått ungefär en
halvtimme får jag höra på radion att den an-
dra hunden fått tag på älg och var på väg
mot mig så jag stannar, men Ronja var borta.
Det tar en stund sedan smäller det två skott
och dom rapporterar på radion att det hade
skjutits en kviga för gråhunden.

Så skall jag börja gå men får då höra några
skall från Ronja och knak och brak från fly-
ende älgar. Det tar ungefär tio minuter sedan
smäller det ett skott och det hade skjutits en
tjur, första älgen för Ronja var fälld.

Men detta hjälpte inte för att jag skulle få gå
med Ronja, för den andra hundägaren var
rädd att hundarna skulle komma ihop och
dra iväg med några älgar. Eftersom jag hade
ringt jaktledaren och frågat om jag fick gå
med Ronja blev jag rätt  irriterad.

Men då arrenderade jag mark i Fjällbacka
nere vid havet och där kunde det stå någon
älg om man hade tur. Fast där hade det inte
skjutits någon älg på flera år, så vi jagade
inte älg där, men vi hade en älg på licens.
Jag åkte dit med Ronja och det blev några
jaktdagar utan älgkontakt.

Men en dag när jag var där fick jag se färska
älgspår, samtidigt försvann Ronja och efter-
som jag visste att hon inte skallade gick jag
försiktigt.  Marken bestod mest av slättberg
så man gick rätt tyst. Hade då tur att få se
Ronja och en kviga i ett bergstalls snår,  jag
sköt ett skott och älgen ramlade på platsen
Ronja blev rädd för skottet och försvann.

Hon kom snart tillbaka för att fläcka ragg av
älgen och fick mycket beröm. Detta hjälpte
dock inte för att hon skulle skälla ståndskall
men hon blev mer intresserad för älgar.

Jaktåret –96, nu hade vi hunnit bli bra kom-
pisar och hon litade på mej, hon hade också
blivit psykiskt starkare och under träningen
det året började hon ge enstaka skall på
stånd. Så blev det oktober och älgjakt. Jag
åkte upp på mötet och fick reda på att dom
hade bjudit in gråhunden igen men jag var
välkommen att sitta på pass, vad jag svarade
dom vill jag inte berätta men det förekom en
och annan svordom.  Så det blev att jaga på
slättbergen igen. Jag gick där några dagar
utan älgkontakt.

En kväll ringer Yngve min farbror och und-
rade om jag kan  komma med Ronja.  Det
tackade jag ja till och åkte dit. Den dagen
fick vi skjutit en tjur på stånd för henne efter
en halvtimmes ståndskall, något glest men
ändå ett ståndskall.

Jaktåret –97, nu var jag tidigt ute med att ta
kontakt med jaktledaren om hur det var med
jakten,  men gråhunden skulle komma. Han
sa att på mötet kunde vi rösta vilken hund
som skulle få gå.  1 röst av 20 föll på Ronja,
den rösten kom från han som sköt första äl-
gen för henne. Men jag var välkommen att
sitta på pass, mera svordomar och tack och
adjö.  Vi tog nederlaget med ro för vi var
inbjudna lite varstans det året. Nu hade hon
blivit en duglig älghund, jag sköt tre älgar
på stånd för henne det året.

Så går åren och Ronja har blivit en duktig
älghund.
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Jaktåret –99  ringer min gamla jaktledare
och undrar om jag kan komma med Ronja,

Svar; dög hon inte som unghund duger hon
inte nu heller.

Sommaren –99 flyttade vi till Alafors tre mil
norr om Göteborg. På ett jobb för Skanska
träffade jag en lumparkompis till min bror,
det visade sig att han var jaktledare för ett
lag på Hisingen. Han blev intresserad av
Ronja och frågar om vi kan gå med deras
jaktlag, jag tackar ja.  Marken ligger mellan
Biskopsgården och Volvo, mitt i stan. Står
man uppe på bergen ser man Älvsborgsbron.
Där har nu skjutits 6 älgar för Ronja under
tre års tid.

I slutet på år 2000 fick jag reda på att Hälle-
forsaren hade blivit en godkänd ras.  Jag tog
kontakt med Leif Gulin och frågade hur jag
skall gå tillväga för att få Ronja godkänd.

Vi åkte till en utställning i Vara och mönst-
rade henne. Efter 4 månader började jag undra
var pappren tagit vägen. Jag ringer Leif, men
han hade inte fått några papper från
mönstringen. Så det blev att ringa till väst-
svenska älghundsklubben och få fram papp-
ren från utställningen. Tiden började bli
knapp eftersom vi hade bestämt oss för att
åka till Rättviksutställningen, registrerings-
beviset kom samma dag som anmälnings-
tiden gick ut.

I Rättvik fick vi nöja oss med ett andra pris,
men det betydde att vi kunde gå på jaktprov
i november 2001. Jag anmäler henne till två
prov. Det första lyckades vi inte så bra med,
fick tag på en älgfamilj som inte ville att vi
skulle få höra något ståndskall, dom gick ur
hörhåll hela tiden.

Men det andra provet gick bättre, men det
tog tid innan vi fick älgkontakt. Jag släppte
Ronja kl 8:10 och hon försvann 11:40,  med
pejlens hjälp kunde jag lokalisera henne och
vi fick höra ståndskall från henne 12:05 un-
gefär en kilometer bort. Vi går närmare, sät-
ter oss och fikar och lyssnar på ståndskallet
i 90 minuter. Sedan går domaren fram för att
se älgen,  på väg fram möter Ronja han och
blir klappad sedan går hon tillbaka till äl-
gen. Domaren frågar om jag kan kalla in
Ronja. Jag visslar på henne, hon tystnar och
kommer.

Sedan stöter vi älgen som går undan ca 250
meter sedan fast stånd igen i 30 minuter,  en
hårdare stöt, älgen korsar våra spår så det
drar i väg långt men Ronja hänger på, vi
följer efter med pejlens hjälp.  Sedan hör vi
två skott i den riktningen, Ronja hörde också
skotten och trodde väl att där fanns en död
älg, men det var två personer som provsköt
sina gevär.

Det blev ett första pris med 140 skallminuter
och 79,5 poäng.  Nu har jag parat henne med
Wåge Lundgrens Nalle. Det blev 6 under-
bara valpar varav 4 hanar och 2 tikar.

Jag och Ronja skall fortsätta våra härliga
jaktstunder, samtidigt som vi också får nöjet
att lära upp en ny tik.

Jag önskar valparna och dess familjer många
härliga jaktstunder och år tillsammans. Har
vi tur får vi följa Ronjas avkommors jakthis-
toria i Jaktjournalen.

Glöm inte att efter regn kommer solsken !

Mikael Ivarsson

(bild på Ronjas valpar, se ledaren)
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Sydsvenska Älghundklubben
TANJA

Regnr: AS00752/98 C Född: 19980316 Far: AS00373/94  XET
Mor: AS00528/95 A JESSI Ägare: Kjell Wetterlöv, Hässleholm

Provdatum: 20010923 Erhållet pris: 1 Poäng: 81,5
Domare: SAMUELSSON JOHN
Hunden släpptes kl: 8.02 Provet avslutades kl: 13.09
Älgarbetetets längd: 296 min. Gångstånd: 26 min. Fast stånd: 251 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 7
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 4
Samarbete: 10 Lydnad: 6

Provtext: Ut i mkt bra tempo,en
söktur om 5min. 8.09 upptag ca
300m ut,oroligt. 8.15 fast. 9.45
på ståndet , ko som ligger
ner.Tanja skallar 40-65/min
med mkt bra hörb, ca 10m från
kon. Skottillf. 09.50 missl ink,
stöt, sken. 9.55 fast.10.20 gång-
stånd som kommer förbi oss.
Besök. Skottillf. Vi går runt för
att få bättre vind.10.40 möter
vi gångståndet. Besök. Vind-
stöter med sken som följd.
Skottillf. 10.45 fast.11.47 ink
förs skottillf, hård stöt, sken,
kort besök. 11.53 åter fast.12.53
tyst. Ink, åter. 12.56 fast stånd
till 13.05 då tiken kommer. Ef-
ter övrig provtid provas söket
yttlerligare. Ink under sök ua.

Jaktprovsresultat
Här redovisas de jaktprovdär hun-
darna har erhållit första, andra eller
tredjepris
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Västsvenska Älghundklubben
TIM
Regnr: AS00309/91 Född: 19911230 Far: AS00180/83  PAJAS
Mor: AS00310/89  TOVA Ägare: Holmsten Kjell, Grebbestad

Provdatum: 20011207 Erhållet pris: 1 Poäng: 81
Domare: EKHOLM ROY
Hunden släpptes kl: 0805 Provet avslutades kl: 1305
Älgarbetetets längd: 233 min. Gångstånd: 15 min. Fast stånd: 194 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 9
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 7
Samarbete: 6 Lydnad: 6

Provtext: Tim försvinner omg. 8.10 upptag ca 400m fast i ca 1 min sedan sken. 8.20 är Tim
tillbaks. Tim söker i mkt bra tempo om 2-5min. 8.40 lugnt bra upptag ca 300m fram. Det
förflyttar sig inom ca 100m på upptagsplatsen. 9.25 gör Tim ett besök hos oss men återgår
omedelbart. Tim har ett mkt bra skall om 60-65 skall i min med inslag av repriser. 10.20 sktf.
Stöt. Det går undan i gångstånd ca 300m. 10.25 fast. 10.45 besök av Tim. Återgår. 11.00
inkalln missl med påföljd att det går undan i gångstånd. 11.05 fast 350m. 11.05 stöter vi det
hårt. Går undan i gångstånd ca 400m. 11.42 fast. 12,05 besöker Tim oss. Återgår igen. 12.22
visslar föraren. Tim tystnar 12.23 och kommer. Vi fortsätter i området till 13.05 då provet
avslutas.
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RONJA

Regnr: AS40761/2001 A Född: 19940704 Far: AS00893/89  JONTE
Mor: EJ REGISTRERAD Ägare: Ivarsson Mikael, Alefors

Provdatum: 20011123 Erhållet pris: 1 Poäng: 79,5
Domare: PERSSON ROLF
Hunden släpptes kl: 0810 Provet avslutades kl: 1705
Älgarbetetets längd: 275 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 140 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 8
Samarbete: 9 Lydnad: 9

Provtext: Ronja söker i turer om 6-12min. I mkt bra tempo och är lätt att kalla in från sök.
11:40 blir Ronja borta. 12:05 får vi höra henne i fast stånd 1 km bort. Ronja har ett bra skall
med 65-75 skall/min med mindre uppehåll. Ronja möter mig när jag är på väg fram mot
ståndet, och hon får en klapp innan hon återvänder 13:45 sktf på en kviga.13:50 är föraren
med uppe på ståndet. 13:52 visslar föraren på Ronja som tystnar omedelbart och kommer,
blir omklappad och släpps åter på ståndet. 13:55 lätt stöt, fast efter 250m. 14:30 hårdare
stöt, sken Ronja tyst efter. Vi söker med pejlen efter Ronja som har dragit iväg ganska lång
efter älgen. 16:35 smäller det 2 skott och strax slår pejlen i samma riktning, och vi finner
Ronja 16:40 vid några personer som provskjutit sina vapen i en grusgrop.Vi går vidare.
Ronja söker som tidigare fram till provslut utan att finna någon mer älg.
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Östsvenska Älghundklubben
TUVA

Regnr: AS00777/98 Född: 19980212 Far: AS00441/93  BANJO
Mor: AS00357/93  AYLA Ägare: Ericsson Magnus, Husby-Rekarne

Provdatum: 20020117 Erhållet pris: 2 Poäng: 64,5
Domare: ERIKSSON ANDERS
Hunden släpptes kl: 0815 Provet avslutades kl: 1357
Älgarbetetets längd: 164 min. Gångstånd: 31 min. Fast stånd: 133 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7  Förmåga att finna älg: 10
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 2
Ståndsskallets kvalitet: 6  Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 8 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 9
Samarbete: 3 Lydnad: 3

Provtext: Söker i mycket bra tempo i perioder 5-15 min. Upptag 08.57 ca 600m bort. Fast
stånd 2 min, gångstånd 31 min, fast stånd 131 min och är på ståndet 11.40. Skt på vuxen älg.
Hunden kommer nästan fram till domaren men återgår snabbt till ståndet och det blir flykt.
Från 11.41 ingen kontakt med hunden som återfinns vid bilen 14.10. Skallets hörbarhet är
mycket bra, täthet och täckning 78 skall/min. Kan inkallas under sök. ID OK.
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Tuva forts..

Provdatum: 20011214 Erhållet pris: 2 Poäng: 61,5
Domare: JASKA FRANS
Hunden släpptes kl: 0811 Provet avslutades kl: 1330
Älgarbetetets längd: 151 min. Gångstånd: 6 min. Fast stånd: 102 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 6  Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 4
Skalltid: 5 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 10
Samarbete: 7 Lydnad: 4

Provtext: 2 sökturer på 5 min. Kan kallas in ua. Upptag 08.30 400m. Förflyttning 300m och
fast. På stånd och sktl 10.13. Ofrivillig stöt i det skrapiga föret. Tyst 2 min och gångstånd
10.14 - 10.30 sedan tyst. Hunden åter 11.01. Samma sök som tidigare i mkt bra tempo. Ingen
mer älgkontakt. Skallar 100 skall/min med bra hörbarhet. ID OK.
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Dalarnas Älghundklubb
TEJ

Regnr: AS00805/98 A Född: 19980925  Far: AS00300/89  KAJ
Mor: AS00357/93  AYLA Ägare: Moren Per, Dala-Järna

Provdatum: 20011123 Erhållet pris: 1 Poäng: 85,5
Domare: SANDSTRÖM MALTE
Hunden släpptes kl: 08.00 Provet avslutades kl: 13.43
Älgarbetetets längd: 290 min. Gångstånd: min. Fast stånd: 272 min.

Tempo i sök: 9 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 10 Lydnad: 9

Provtext: Provplats. Banberget Nås. Hunden id- märkt. Hunden söker i turer om 2-5 min i
utmärkt bra tempo. 08.43 Fast stånd 1 km. 08.54 Tyst, älgen simmar över en ca 50 m bred å.
09.05 Hunden åter. 09.07 Upptag 200 m, går undan ca 800 m. Vi ser älgen dra iväg. 09.10
Fast stånd, hunden skallar 80-90 skall/min med mycket bra hörbarhet. 11.00 Sktf, (tvinga-
des gå runt ett hygge med skarsnö), lätt stöt, sken 400 m. 11.01 Fast stånd. 11.34 hunden tar
kontakt när jag närmar mig ståndet. 11.35 Sktf. Hunden kallas in, återgår direkt. Hård stöt,
sken 500 m. 11.37 Fast stånd. 12.15 Sktf. Hunden kallas in, återgår direkt. Hård stöt, sken
500 m. 12.16 Fast stånd.12.35 och 13.00 tar hunden kontakt, kan kopplas, återgår direkt.
13.35 Kommer hunden. Ingen mer älgkontakt. .
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Tej forts.

Provdatum: 20011227 Erhållet pris: 2 Poäng: 65,5
Domare: SYVERTSSEN TOMMY
Hunden släpptes kl: 08.45 Provet avslutades kl: 15.10
Älgarbetetets längd: 185 min. Gångstånd: 25 min. Fast stånd: 75 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 4
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 5 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 7 Lydnad: 4

Provtext: Provplats: Vansbro. Id ua. 10.10 Upptag 1 km bort. Fast i upptaget. 10.20 Blir det
gångstånd. 10.45 Sken, tyst. 10.55 Fast stånd. Hunden skäller med 80-90 skall i minuten
med mycket bra hörbarhet. 11.35 Blir det sken då utryckningsfordon kommer med sirenerna
på och älgarna står nära vägen. 12.20 Hunden åter. 13.05 Nytt upptag 3 km bort från det vi
såg hunden sist. Fast stånd. 13.30 Sken, tyst. Ser ko och kalv skena iväg stötta av skidåkare.
14.00 Hunden åter, ingen mer älgkontakt. Hunden har under dagen ett sök på 5-10 min,
någon tur längre, i mycket bra tempo.
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LADY

Regnr: AS00753/98 Född: 19980316 Far: AS00373/94  XET
Mor: AS00528/95 A JESSI Ägare: Heggbrenna Kjell, Nybergsund, NORGE

Provdatum: 20011111 Erhållet pris: 1 Poäng: 85
Domare: ERIKSSON IVAR
Hunden släpptes kl: 0740 Provet avslutades kl: 1317
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 18 min. Fast stånd: 205 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 7 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8
Samarbete: 10 Lydnad: 10

Provtext: Öster Rörbäcknäs Id ua pejl söker i snitt på 9 min i mycket bra tempo 0817 upptag
ca 400m på ko kalv och oxe som flyttar sig sakta 100m in i storskogen, fast tiken skallar 70-
80 skall per min med korta pauser, mycket bra hörbarhet,1002 skottillfälle, 1010 lyckad
inkallning, 1014 stötning hårt p.g.a vinden kastar, gångstånd 10 min innan det försvinner
p.g.a hård vind, 1045 tiken åter går tillbaka omg, 1050 tiken åter ut omg i samma spår, 1133
hörs tiken åter i fast stånd ca 200m från provgruppen efter en förflyttning på ca 2,5km, 1141
besök av tiken som återgår omg , 1144 fast, 1159 besök av tiken återgår omg, 1204 fast,
1235 skottillfälle på ko o kalv stötning gångstånd, 1239 fast efter en förflyttning på ca
400m, 1311 skottillfälle, stötning gångstånd, 1315 fast 300m 1317 provet avslutas med att
tiken inkallas.
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Lady forts

Provdatum: 20011104 Erhållet pris: 1 Poäng: 77
Domare: BERTALS JAN ERIK
Hunden släpptes kl: 0758 Provet avslutades kl: 1308
Älgarbetetets längd: 218 min. Gångstånd: 6 min. Fast stånd: 150 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8
Samarbete: 9 Lydnad: 6

Provtext: Älvdalen Väsa JVO Hållberg, ID ua, Pejl, 0808 Upptag fast ca 500m, 1005 skott-
chans,1007 inkallning som lyckas efter några besök, 1009 tiken återgår stötning sken, 1024
hör vi tiken i gångstånd ca 1 km, 1030 fast, 1055 tyst 1104 stånd på samma ställe, 1110
sken, 1146 tiken åter vi fortsätter provet utan någon mer älgkontakt, tiken skallar med ca 75
skall/min med mycket bra hörbarhet, söker i perioder om 4-10 min en söktur på 39 min i bra
tempo.

Provdatum: 20010822 Erhållet pris: 1 Poäng: 77
Domare: OLSSON HOLMFRID
Hunden släpptes kl: 0605 Provet avslutades kl: 1226
Älgarbetetets längd: 250 min. Gångstånd: 39 min. Fast stånd: 167 min.

Tempo i sök: 9 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 8 Vilja att förfölja: 8 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 6
Samarbete: 10 Lydnad: 9

Provtext: Skogsätra Id ua Tiken söker i turer om 3-5 min i utmärkt tempo, 0726 upptag
400m fast,0746 gångstånd 700m,0805 fast tiken skäller med 60-70 skall/min med uppehåll
mycket bra hörbarhet,0910 skottillfälle på ko och kalv,0911 inkallning återgår omedel-
bart,0915 stötning sken 200m, 0916 fast,0932 kommer tiken på besök återgår omedel-
bart,0950 gångstånd, 1003 stötning sken 300m,1006 fast,1008 tyst,tiken besöker oss 1020,
1033 fast på samma plats som tidigare 1108 gångstånd 300m, 1115 fast tiken besöker oss
1120, 1121 stötning sken, 1136 tiken åter inga fler upptag under dagen
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Lady forts

Provdatum: 20011014 Erhållet pris: 3 Poäng: 53,5
Domare: OLSSON HOLMFRID
Hunden släpptes kl: 0700 Provet avslutades kl: 1307
Älgarbetetets längd: 143 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 354 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 4
Ståndsskallets kvalitet: 4 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 2
Skalltid: 1 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8
Samarbete: 7 Lydnad: 4

Provtext: Rörbäcksnäs Id ua,Tiken söker i turer om 3-8 min i mkt bra tempo, 0807 upptag på
ko med två kalvar 200m, fast, tiken skäller med 70-80 skall/min med mycket bra hörbarhet,
0831 skenar älgarna plötsligt, tyst, 0842 möter vi tiken som vänder sätter efter älgarna på
nytt, 0855 fast 1,5km från förra ståndplatsen, 0902 tyst, 0920 fast 1,5km från förra stånd-
platsen, 0924 tyst, 0954 tiken åter, 1040 upptag 600m bort, sken, 1116 tiken åter, ingen mer
älgkontakt under dagen.
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BIRA

Regnr: AS00827/98 Född: 19980626 Far: AS00519/92 C TITO
Mor: AS00538/93  AMIRA Ägare: Spjut Henry, Sollentuna

Provdatum: 20010906 Erhållet pris: 1 Poäng: 79,5
Domare: BJÖRKLUND TORD
Hunden släpptes kl: 05.35 Provet avslutades kl: 10.50
Älgarbetetets längd: 250 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 110 min.

Tempo i sök: 10 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 10
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5
Skalltid: 5 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Blecket, Rättvik. Id.ua. Pejl. Tiken söker i utmärkt tempo. Sökturer 5-15 min. Kan
kallas in under sök. 05.50 Upptag 800 m-1 km. Tiken skäller 70-80 skall/min med mycket
bra hörbarhet. 07.35 Närmar oss ståndplatsen, älgen vindstöts, går över en väg 100 m från
oss, skottillfälle. Tiken tyst. 07.40 Fast stånd ca 600 m. 07.45 Tiken tyst, går undan. Vi går
efter och pejlar. 10.00 Möter tiken. Vi går provtiden ut utan att finna mer älg, söket som
tidigare.
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Jämtland-Härjedalens Älghundklubb
EROS

Regnr: AS00767/98 Född: 19980602 Far: AS00165/94 A MORRIS
Mor: AS00386/93 A ZITA Ägare: Markusson Jörgen, LIT

Provdatum: 20011113 Erhållet pris: 1 Poäng: 81,5
Domare: ERIKSSON FRITZ
Hunden släpptes kl: 0750 Provet avslutades kl: 1440
Älgarbetetets längd: 220 min. Gångstånd: 5 min. Fast stånd: 180 min.

Tempo i sök: 5 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 9 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 9 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 9
Samarbete: 9 Lydnad: 10

Provtext: Inkalln ua. Hunden iväg med högsta tempo över ett stort kalhygge och den blir
borta. 0940 upptag mkt långt bort i skogen, fast stånd som varar till 1145 (125 min). Jämt
skall av mkt bra hörbarhet 80 skall/min. 1145 lyckad inkalln. Hunden kommer direkt,
återgår. Skottillf på okänd älg/älgar. Inkalln ua. Lätt stöt. 1155 fast stånd 300 m bort vid
hyggeskant. Ägaren och domaren på ståndet, skottillf på älgar. Ägaren visslar lätt till sig
hunden och älgarna stöts hårdare. Gångstånd över ett hygge och det tog 5 min. Därefter fast
stånd till 1250 (55 min) då älgar stöts hårt i sken-tyst. 1320 hunden åter. Hundens sök
prövas efter älgarbetet. Omfattn 2-5 min i godtagbart tempo.

Provdatum: 20011026 Erhållet pris: 1 Poäng: 76
Domare: LUNDSTRÖM SVEN-EGON
Hunden släpptes kl: 0825 Provet avslutades kl: 1350
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 279 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 7 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 8
Samarbete: 5 Lydnad: 4

Provtext: Hunden ut i sökturer på 4-5 min i mkt bra tempo. Lätt att koppla under sök.
Upptag kommer ca 500 m bort. Står fast i upptaget. Hunden skäller straxt under 70 skall/min
med mkt bra hörbarhet. 1045 efter en besvärlig ansmygning i det skrapiga föret skottillf och
en lätt stötning resulterar i förflyttning 400 m. 1055 fast. 1125 stötning. Ägaren provar även
inkallning som misslyckas. 1136 åter fast efter en rusning på 800-1000 m. Hunden får nu
skälla till provslut.
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Provdatum: 20011125 Erhållet pris: 2 Poäng: 66

Domare: BERGSTRÖM ANDERS
Hunden släpptes kl: 0800 Provet avslutades kl: 1320
Älgarbetetets längd: 153 min. Gångstånd: 2 min. Fast stånd: 141 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 7
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 4 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 9 Skalltäthet: 9
Samarbete: 9 Lydnad: 9

Provtext: Hunden söker ut i mkt bra tempo. Efter 5 min ser vi 3 älgar ca 300 m bort efter
vägen som verkar ostörda. 0820 kommer upptaget ca 500 m bort. Gångstånd ett par hundra
meter sedan fast ståndskall. Hunden skäller med 70-80 skall/min med utmärkt hörbarhet.
1040 skottillf på 2 kor och lyckad inkalln. 1043 lätt stötning. 1053 hunden åter, vi går efter
älgspåren en bit men hunden har tappat intresset för älgarna. Det vassa och skrapiga föret
har gjort att hunden blöder i tassarna. Hunden gör sökturer om 5 min men ingen mer älg-
kontakt.
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SIMBA

Regnr: AS00462/96 C Född: 19960314 Far: AS00206/91  RISTO
Mor: AS00166/94  NINJA Ägare: Söderberg Mikael, Sörbygden

Provdatum: 20011106 Erhållet pris: 1 Poäng: 75,5
Domare: HANSSON LEIF
Hunden släpptes kl: 0710 Provet avslutades kl: 1321
Älgarbetetets längd: 294 min. Gångstånd: 50 min. Fast stånd: 154 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 8
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 6
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Söker i turer om 8-12 min i mkt bra tempo. 0821 upptag som står fast i 65 min
därefter blir det gångstånd i 5 min. Hunden skäller 65-70 skall/min, mkt bra hörbarhet. 0931
fast. 0955 när jag är på väg mot ståndet börjar en stövare driva i närheten som gör att det
övergår i gångstånd och omväxlande stånd. 1120 inne på ståndet springer stövaren rätt in i
ståndet med sken som följd. 1140 hörs hunden i fast stånd ca 2,5 km bort. 1200 gångstånd
som dör ut 1205. 1240 hörs några skall. Hunden åter 1315.
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Simba  forts

Provdatum: 20011111 Erhållet pris: 1 Poäng: 70
Domare: HOLM STEN
Hunden släpptes kl: 0714 Provet avslutades kl: 1219
Älgarbetetets längd: 250 min. Gångstånd: 4 min. Fast stånd: 185 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 3
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5
Skalltid: 9 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Upptag på första sökturen ca 200 m bort. 0721 passerar en älgtjur oss på 100 m
med hunden tyst efter. Från 0730 korta stånd och förflyttningar med en sammanlagd stånd-
tid på 45 min. 0830 fast stånd. 1010 gör hunden ett besök då vi befinner oss i närheten av
ståndet, kopplingsbar. Älgarna går undan ca 200 m. 1032 framme på ståndet skottillf ko+kalv,
hunden skallar ca 70 skall/min med korta pauser med mkt bra hörbarhet. Inkallningsförsök
av föraren som misslyckas. 1036 stötning. 1039 förnyat stånd i 10 min älgarna går undan
och hunden tystnar. Hunden åter 1125. Hunden söker i mkt bra tempo i turer om 5 till 15
min. 1215 upptag ca 400 m bort. Gångstånd till provets slut.
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VästerNorrlands Älghundklubb
MORRIS

Regnr: AS00165/94 A Född: 19940323 Far: AS00089/85  SAPPO
Mor: AS00001/91  MYRAN Ägare: Andersson Per-Ove, Viksjö

Provdatum: 20011106 Erhållet pris: 1 Poäng: 75,5
Domare: LUNDGREN KARL-OVE
Hunden släpptes kl: 0705 Provet avslutades kl: 1340
Älgarbetetets längd: 175 min. Gångstånd: 10 min. Fast stånd: 135 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 10 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 9
Ståndsskallets kvalitet: 7 Vilja att förfölja: 6 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 6
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Viksjö, Härnösand. Pejl. Sökperioder under dagen 10-25 min i bra tempo. Kan
lockas in under sök. 0840 upptag 7-800 m NV. Några skall, sedan tyst. Åter 0855. 1015 nytt
upptag 6-700 m SV. Lugnt upptag, stånd i upptaget. Hunden skäller med 60-65 skall i min.
Mycket bra hörbarhet. Uppehåll och perioder i skallgivningen dock något störande. 1150
skottillfälle på ko med kalv. Bra ståndarbete, står mest framför älgarna och skäller. 1155 lätt
stötning, stånd igen efter 150 m. 1230 flera misslyckade inkallningsförsök, därefter hårdare
stötning. Gångstånd med gles skallgivning till 1240 därefter tyst. Hunden åter 1255. Provet
fortsätter sedan med samma fina sök utan fler älgkontakter till provet avslutas.
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Morris  forts

Provdatum: 20011120 Erhållet pris: 1 Poäng: 74,5
Domare: ENEVÅG STEN
Hunden släpptes kl: 0740 Provet avslutades kl: 1255
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 40 min. Fast stånd: 257 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 7
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 3
Samarbete: 5 Lydnad: 0

Provtext: Viksjö, Härnösand. Pejl. En söktur om 7 min i mycket bra tempo. 0755 upptag 400
m, förflyttning ca 300 m, sedan fast. Skallar med ca 40 skall/min med mycket bra hörbarhet.
0935 skottillfälle på ensam ko, stöt, sken 200 m sedan fast. 1012 misslyckat inkallnings-
försök, stöt, sken 400 m. 1013 åter fast. 1050 stöt, gångstånd ca 800 m. 1055 fast. 1145
hårdare stöt, sken 500 m. 1147 fast. 1205 gångstånd fram till 1240 därefter fast till provet
avslutas.
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URAX

Regnr: AS00785/98 B Född: 19980520 Far: AS00282/93  ARGUS
Mor: AS00001/91  MYRAN Ägare: Linné Anders, Bispgården

Provdatum: 20010930 Erhållet pris: 1 Poäng: 75
Domare: VIKLUND BENGT ÅKE
Hunden släpptes kl: 0700 Provet avslutades kl: 1320
Älgarbetetets längd: 171 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 149 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 6  Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 7 Vilja att förfölja: 7 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 10 Lydnad: 4

Provtext: Pejl. Hunden söker under dagen i perioder om 5-8 min i mycket bra tempo. 0730
tvingas vi byta trakt pga ändrade vindförhållanden. 0805 nytt släpp. 0820 upptag med fast
stånd ca 500 m. Urax skallar 80-95 skall/min med mycket bra hörbarhet. 1003 på väg in på
ståndet tystnar han. 1005 hunden besöker oss. 1010 skallar åter. 1016 skottillfälle på stor
tjur, ko och kalv. 1021 stöt, sken. 1023 nytt stånd 300 m. 1049 tyst. 1050 på besök, åter och
skallar 1052. 1054 nytt skottillfälle, stötning. 1056 förnyat stånd 500 m bort. 1103 skenar
dom med hunden tyst efter. Åter 1111. Älgarna verkar simmat över en vik. Vi går i älgtomma
marker fram till provets slut. Urax är ej inkallningsbar på ståndet men kan kallas in på sök.
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Urax forts

Provdatum: 20011009 Erhållet pris: 1 Poäng: 72,5
Domare: LIDSTRÖM TORBJÖRN
Hunden släpptes kl: 0650 Provet avslutades kl: 1232
Älgarbetetets längd: 241 min. Gångstånd: 58 min. Fast stånd: 108 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 9 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 4
Skalltid: 8 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 10
Samarbete: 2 Lydnad: 4

Provtext: Gussjö, Bispgården. Pejl.
Hunden söker i ett mycket bra tempo
5-8 min. 0732 upptag med stånd 800
m. 80 skall per min, bra hörbarhet.
0813 tyst. 0823 besöker han oss. 0827
skallar. 0843 tyst. 0845 besök. 0846
skall. 0937 skottillfälle, ofrivillig stöt-
ning som blir till gångstånd. 1035 blir
det tyst. 1133 kommer hunden till-
baka. Provet avslutas utan mer älg-
kontakt. Hunden kan kopplas på söket.
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Västerbottens Älghundlubb.

FROJ
Regnr: AS00477/96 Född: 199604062 Far: AS00374/93 GAJO
Mor: AS00001/91  MYRAN Ägare: Elebro Sune, Marsfjäll

Provdatum: 20011006 Erhållet pris: 1 Poäng: 72
Domare: AHLENIUS JACK
Hunden släpptes kl: 0710 Provet avslutades kl: 1225
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 134 min. Fast stånd: 101 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 4
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 8
Samarbete: 5 Lydnad: 10

Provtext: Hunden söker i mycket bra
tempo i två turer, 3 och 5min. Lydnad un-
der sök u.a. 0718 går hunden ut. O725 upp-
tag fast stånd 500-600 m bort. 0750 gång-
stånd, 0959 fast ca 6 km från upptaget.
Hunden skallar 75-80 skall/min vid fast
sånd men har mycket gles skallgivning vid
gångstånd, hörbarhet bra. 1028
skottillfälle,stöt utan att inkallning hun-
nit provas. Älgarna skenar, några skall från
hunden sedan tyst. 1130 fast stånd ca 3 km
från första stöt. 1200 skottillfälle, inkall-
ning, hunden kommer direkt, kopplings-
bar. 1203 hård stöt, 1206 fast stånd efter
300 m, 1210 gångstånd, 1215 fast, 1220
skottillfälle, 1225 lockas hunden av stån-
det och kopplas. Pejl har använts. Provet
avslutas.
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MOLLE

Regnr: AS00466/96 A Född: 19960212 Far: AS00237/89  ARRAK
Mor: AS00076/91  DOLA Ägare: Johansson Kalle, Åsele

Provdatum: 20010926 Erhållet pris: 1 Poäng: 87,5
Domare: HOLMSTRÖM OVE
Hunden släpptes kl: 0625 Provet avslutades kl: 1615
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 15 min. Fast stånd: 180 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 10 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 9 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 9 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 7
Samarbete: 8 Lydnad: 4

Provtext: Hunden genast ut efter ren, återfås 0730. Söker i mycket bra tempo på KRP Tre-
hörningen. Långa sökturer, snitt 23 min. Går bra att kalla in. 1115 upptag över 1 km bort,
med fast stånd. Skallar 55 - 65 skall/min, mycket bra hörbarhet. 1255 sakta gångstånd i 10
min. sedan fast . 1310 skottillfälle ägaren lockar, utan resultat. 1315 hunden tar en kontakt,
ej kopplingsbar. 1318 stöt, älgen går undan, hunden är med och skallar då och då. 1350 hörs
hunden i fast stånd över 1 km bort. 1425 ny stöt, gångstånd i 5 min, sedan ur hörhåll. 1438
fast stånd igen. 15100 hårdare stöt. Älgen går undan rakt uppför ett brant berg, hunden är
med, skall då och då som går ur hörhåll och är borta vid provslut.
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Molle forts

Provdatum: 20010929 Erhållet pris: 1 Poäng: 83,5
Domare: LILJA TORBJÖRN
Hunden släpptes kl: 0640 Provet avslutades kl: 1415
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 193 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 8 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 9 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 6
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Söker i yurer om 3 - 10 min, med mycket bra tempo och är lätt att kalla in under
sök. 0915 upptag 600 m bort med fast stånd. Hunden skallar 60 skall/min med mycket bra
hörbarhet. 1103 skottillfälle på ko med uppvaktande större tjur. Hunden arbetar lugnt fram-
för älgarna och vill ej lämna dem då ägaren lockar. 1107 stöter jag lätt, älgarna går undan
600 m då det åter står fast 1112. 1145 besöker hunden oss, är kopplingsbar och återupptar
skallet 1147. 1200 skottillfälle och hårdare stöt efter negativt inkallningsförsök. 1310 hör
vi åter hunden i fast stånd ca 2 km frtån förra ståndplatsen. 1345 flyr älgarna av okänd
anledning. 1415 hör vi hunden åter 1 km längre bort. Pejl har använts.

Provdatum: 20011006 Erhållet pris: 1 Poäng: 79,5

Domare: HANSSON SVANTE
Hunden släpptes kl: 0730 Provet avslutades kl: 1240
Älgarbetetets längd: 285 min. Gångstånd: 13 min. Fast stånd: 157 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 9 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 8 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 8 Lydnad: 4

Provtext: Hunden söker i perioder om 3 min i mycket bra tempo, går bra att kalla in under
sök. 0740 upptag 800 m bort i fast stånd. Hunden skallar 70 - 80 skall/min med mycket bra
hörbarhet. 0910 skottillfälle, misslycked inkallning, stöt. Gångstånd i 5 min fast stånd efter
500 m. Hunden besöker oss 2 gånger, men är inte kopplingsbar. 0950 ny kraftig stöt, älgarna
går undan i gångstånd. 0958 åter fast stånd efter 1 km. 1030 nu vindstöter vi älgarna, sken
hunden tyst efter. Hunden åter 1225.
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JACK

Regnr: AS00801/98 A Född: 19980916 Far: AS00213/92  KING
Mor: AS00439/91  DIXIE Ägare: Andersson Staffan, Lycksele

Provdatum: 20011003 Erhållet pris: 1 Poäng: 84
Domare: MÅRDNER ROLF
Hunden släpptes kl: 0720 Provet avslutades kl: 1257
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 58 min. Fast stånd: 230 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 9
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9
Skalltid: 10  Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 7
Samarbete: 5 Lydnad: 7

Provtext: Provplats Abborrträskliden.
Söker i mycket bra tempo om 8 - 10 min.
Inkallning under sök positiv. 0757 lugnt
upptag med fast stånd 800 m bort. Hun-
den skallar 70 - 80 skall/min. 0933 skot-
tillfälle, ofrivillig stöt, hunden tyst. 0938
efter 700 m fast. Skallar som tidigare med
bra hörbarhet. 1017 skottillfälle på ko,
kalv och tjur. Inkallning positiv. Stöt, tyst.
1021 efter 400 m fast. 1041 sakta gång
600 m. 1049 fast, 1108 skottillfälle, hår-
dare stöt, tyst. 1111 fast efter 400 m 1127
sakta gång 1,5 km. 1144 fast. 1159 skot-
tillfälle, stöt. Sedan gång och fast till prov-
slut. Flera skottillfällen på alla älgarna.
1257 kallas hunden in.



33

Jack  forts

Provdatum: 20010927 Erhållet pris: 1 Poäng: 83,5
Domare: FORSGREN LENNART
Hunden släpptes kl: 0707 Provet avslutades kl: 1501
Älgarbetetets längd: 279 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 235 min.

Tempo i sök: 9 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 7 Ståndsskall på upptagsplats: 8
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 7
Samarbete: 10 Lydnad: 4

Provtext: Krp Abborrträskliden. Hunden ut i utmärkt tempo under provdagen och med
sökturerna i snitt om 12 min. Inkallning positiv. 1001 upptag med fast stånd ca 700 m bort.
1037 tyst, sken. 1040 fast 300 m bort. Hunden har ett något hest skall med 75 skall/min med
pauser, bra hörbarhet. 1138 skottillfälle på ensam älg. 1140 inkallning negativ. Sken med
enstaka skall bortöver. 1200 fast stånd över 3 km bort. 1243 skottillfälle och inkallning men
ej kopplingsbar. 1244 stöt, sken 1259 åter. Söker som förut med upptag 1320 med fast stånd
ca 500 m bort. Skallgivning nu med uppehåll uppåt 1 min. 1452 tyst. 1456 kommer hunden
till provgruppen, klappas om. 1458 återtar hunden skallgivning på en orolig älg som jag får
skottillfälle på, stöt 1501. Pejl använd.

Provdatum: 20010919 Erhållet pris: 1 Poäng: 75,5

Domare: MOSTRÖM CARL-ERIK
Hunden släpptes kl: 0656 Provet avslutades kl: 1202
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 260 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 4 Förmåga att finna älg: 8
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 6
Samarbete: 5 Lydnad: 7

Provtext: Hunden ut i bra tempo, en söktur om 2 minuter, inom Husbondlidens VVO. 0702
upptag 350 m bort, med fast stånd, som tystnar 0724. 0734 åter ståndskall, 700 m bort.
Hunden skallar något hest 50 - 60 skall/min, med perioder i skallgivningen, av god hörbar-
het. 0816 tystnar hunden. 0826 fast stånd 500 m längre bort. 0928 på ståndet, skottillfälle,
ko med kalvar. 0932 stöt, hunden tystnar. 0940 fast stånd 600 m bort. 1012 skottillfälle, stöt,
hunden tystnar. 1014 fast stånd 400 m bort som tystnar efter 3 minuter. 1022 fast stånd 300
m bort. 1045 tystnar hunden. 1050 åter ståndskall 600 m bort. 1135 lockas hunden in, när
han släpps återtar han ståndarbetet. 1201 hunden låter sig inte lockas av ståndet.
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KIR

Regnr: AS00629/98 A Född: 19980124 Far: AS00300/89  KAJ
Mor: AS00625/93  BONNIE Ägare: Kristoffersson Sune, Tärnaby

Provdatum: 20011120 Erhållet pris: 1 Poäng: 83
Domare: HOLMSTRÖM OVE
Hunden släpptes kl: 0756 Provet avslutades kl: 1332
Älgarbetetets längd: 243 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 175 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 9
Ståndsskallets kvalitet: 8 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 8 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 5
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Hunden söker i mycket bra
tempo, turer om 5 - 19 min, på Husbond-
lidens VVO. Bra lydnad. 0832 upptag ca
1 km bort, med fast stånd som rör sig nå-
got fram och tillbaka. Skallar 40 - 60 skall/
min med uppehåll. 1012 skottillfälle och
stötning, sken med hunden tyst efter. 1040
finner vi hunden i fast stånd 1 km bort.
1125 hunden går ej locka in från ståndet,
stötning. Efter 200 m fast igen. 1155 hård
stöt. Sken med hunden tyst efter. 1157
några skall sedan tyst. 1235 återkommer
hunden, ser sliten ut men söker vidare i
godtagbart tempo.
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KIM

Regnr: AS00494/96 Född: 19960619 Far: AS00213/92  KING
Mor: AS00068/90  STELLA Ägare: Ågren Malte, Burträsk

Provdatum: 20011004 Erhållet pris: 1 Poäng: 76
Domare: BURMAN LARS-GÖRAN
Hunden släpptes kl: 0637 Provet avslutades kl: 1302
Älgarbetetets längd: 236 min. Gångstånd: 23 min. Fast stånd: 123 min.

Tempo i sök: 10 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 5 Ståndsskall på upptagsplats: 8
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 8
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 10
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Hunden söker i utmärkt tempo 5-15 min intervall. Upptag 0702 ca 600 m bort,
gångstånd. 0725 hör vi ej mera. 0846 hunden tillbaka. Traktbyte och nytt släpp 0925. Sök
som tidigare. Traktbyte 1030 och nytt släpp 1050. Upptag 100 m bort, skottillfälle när jag
ser älg innan upptag 1051. Hunden skallar med ca 80-90 skall/min med mycket bra hörbar-
het. Skottillfälle 1230 då älgarna anar mig. Tyst. 1232 -1240 fast 300 m bort, sedan tyst och
hunden besöker oss 1242. 1244-1301 fast på samma ställe. Vi ser då också ko och kalv ca
200 m bort.1303 hunden hos oss och provet avslutas.



36

CAKKO

Regnr: AS00410/95 B Född: 19950327 Far: AS00167/87  BUCK
Mor: AS00858/91  AJJA Ägare: Bohman Jan, Lycksele

Provdatum: 20001109 Erhållet pris: 1 Poäng: 76,5

Domare: HOLMSTRÖM OVE
Hunden släpptes kl: 743 Provet avslutades kl: 1554
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 40 min. Fast stånd: 258 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 2 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 5
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 7
Samarbete: 5 Lydnad: 10

Provtext: Söker i korta turer, mycket bra tempo och lydnad. På Bäverträsk Jvo. 1010 ut,
förblir borta. 1054 hittar vi hunden i fast stånd 2 km bort. Skallar 55 - 70 skall/min. Mycket
bra hörbarhet. 1245 skottillfälle och stöt. Tyst i 2 minuter, sedan fast igen 3 - 400 meter bort.
1255 gångstånd 5 minuter sedan fast. 1322 skottillfälle, hunden kallas in och får återgå,
stöt. Det blir gångstånd 5 minuter sedan fast 1335 gångstånd i 10 minuter, fast igen till
1420, nytt gångstånd som blir fast 1430. 1440 stöt, gångstånd till 1450 sedan fast till
provslut. Då ägaren kallar in hunden som kommer omedelbart och låter sig kopplas.
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Cakko forts

Provdatum: 20011101 Erhållet pris: 2 Poäng: 63
Domare: HENRIKSSON TORBJÖRN
Hunden släpptes kl: 0832 Provet avslutades kl: 1430
Älgarbetetets längd: 263 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 152 min.

Tempo i sök: 4 Sökets omfattning: 2 Förmåga att finna älg: 4
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 8 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 7
Samarbete: 9 Lydnad: 4

Provtext: Söker i snitt under 2 min. 0907 upptag, 400 m, fast stånd. 1041 skottillfälle på
ensam ko. 1045 ofrivillig stöt, sken. 1200 hunden åter, traktbyte. 1223 nytt släpp, sök som
tidigare. 1300 upptag 400 m, fast stånd. 1358 ägaren lockar på hunden, som kommer men är
inte kopplingsbar. älgarna har nu stötts. Hunden förföljer till provslut. Skallar 60 - 70 skall/
min, med mycket bra hörbarhet.

MEJA

Regnr: AS00796/98 A Född: 19980528 Far: AS00378/93  ZACK
Mor: AS00788/91  TASSA Ägare: Kärrman Kristofer, Gunnarn

Provdatum: 20011012 Erhållet pris: 2 Poäng: 63
Domare: TELLSTRÖM OVE
Hunden släpptes kl: 0820 Provet avslutades kl: 1439
Älgarbetetets längd: 136 min. Gångstånd: 25 min. Fast stånd: 85 min.

Tempo i sök: 7 Sökets omfattning: 8 Förmåga att finna älg: 5
Avstånd till upptagsplats: 10 Ståndsskall på upptagsplats: 8
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 7 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 4 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 9
Samarbete: 9 Lydnad: 3

Provtext: 0855 upptag 800 m bort med fast stånd. Skallet jämt och utan uppehåll med
mycket bra hörbarhet. 1005 - 1015 sakta gångstånd i ca 500 m. 1015 - 1030 fast stånd. 1030
- 1045 gångstånd efter att älgen blivit stött av skogsarbetare. 1045 tiken tar upp förföljandet
av flyende älg och är ej hörbar. 1111 tiken åter, traktbyte. 1155 släpp, tiken söker i turer om
5 - 10 min och låter sig välvilligt kopplas under söket. Provområde norr o söder Åskilje.
Pejling har använts.



38

Norrbottens Älghundlubb.
TINA

Regnr: AS01043/2000 A Född: 20000413 Far: AS00213/92  KING
Mor: AS00615/96  NILLA Ägare: Bergström Hans, Piteå

Provdatum: 20011121 Erhållet pris: 3 Poäng: 55
Domare: WESTERBERG ROLF
Hunden släpptes kl: 0735 Provet avslutades kl: 1250
Älgarbetetets längd: 194 min. Gångstånd: 12 min. Fast stånd: 128 min.

Tempo i sök: 6 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 6
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 4
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 4 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 6 Skallets hörbarhet: 6 Skalltäthet: 10
Samarbete: 10 Lydnad: 4

Provtext: Tiken söker under dagen i bra tempo i turer om 5-9 min. 0750 upptag ca 500 m
bort. Tiken skallar jämt och taktfast 80-90 skall/min av bra hörbarhet. Ståndet går 0752
sakta undan ca 300 m, därefter fast stånd från 0754 till 0900, då det förflyttar sig ca 300 m.
0925 börjar ståndet förflytta sig i sakt gångstånd fram till 0935 då tiken tystnar. Vi går efter
och 1030 kommer tiken. Vi går vidare, ut 1110 och upptag 1122. Stånd på upptaget fram till
1142 när en småviltjägare avlossar ett skott i närheten. Älgen blir orolig och går undan.
1145 tystnar tiken och kommer 1156. Vi går vidare och provet avslutas vid bil 1250.
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Sammanställning jaktprovsresultat 01/02.

Precis som i fjol har vi nöjet att no-
tera att många hundar kommer till
prov, vilket gynnar avelsarbetets fort-
satta utveckling. Alla ni som startat Er
hund på jaktprov har bidragit till
detta.

Ni som vet att hunden kan prestera ett första
pris skall gärna anmäla den till jaktprov, även
om det inte leder till pris så är jaktprovet
många gånger värdefullt, eftersom det ger
information om t.ex. sökturer, tempo.

Som jag skrev i förra årets jaktprovssamman-
ställning, är målsättningen att antalet
jaktprovsstarter skall ligga i nivå med anta-
let valpar som föds och denna målsättning
har uppnåtts gott och väl. Totalt har 75
jaktprovsstarter utförts, av dessa har 10
jaktprovsstarter ej kunnat bedömas p.g.a älg-
tomma marker m.m.

Anmärkningsvärt är att procenten tikar som
lyckats ta pris endast är 34 % jämfört med
hanhundarnas 61 %. Om vi jämför mot de
andra älghundsraserna ser vi att tikarna nor-
malt ligger lite lägre än hanhundarna på pris-
procenten, men inte med så stor skillnad som
Hälleforsaren. Genetiskt är ju våra tikar och
hanhundar väldigt lika och ur det perspekti-
vet är skillnaden omotiverat stor.  Nu skall
man komma ihåg att detta är ett mycket litet
material, vilket gör att ena året kan vi ligga
för lågt och andra året för högt mot den ge-
nomsnittliga jaktförmågan i vår ras.

En tik som lyckats är Kjell Heggbrennas
Lady vilken lyckats med att bli jakt-
champion.

Vi får ta nya tag nästa år !

Jan-Erik Bjermqvist

Resultat uttryckt i procent av totalt 112 genomförda prov.

54% av de genomförda jaktproven resulterade i pris, 41 % av
hälleforshundarna gick till 1:a pris.
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Resultat 2002 fördelade på älghundklubbarna

Älghundklubbar Kön Ettor Tvåor Treor Noll Np Totalt Procent
Sydsvenska Tikar 1 1 100%

Västsvenska Tikar 1 1 2 50%
Hanar 1 1 100%

Östsvenska Tikar 1 1 2 50%

Gävleborgs Tikar 2 1 2 0%
Hanar 4 4 0%

Dalarnas Tikar 4 1 6 11 45%
Hanar 1 1 1 1 3 67%

Jämtl/Härjedal Tikar 2 1 2 0%
Hanar 4 1 1 1 6 83%

Västernorrland Tikar 1 1 0%
Hanar 4 3 1 7 57%

Västerbotten Tikar 1 5 6 17%
Hanar 9 1 5 15 67%

Norrbotten Tikar 1 1 2 50%

Summa prov: 25 5 2 33 5 65 49%
Uttryck i procent: 38% 8% 3% 51%
Hanar 19 3 0 14 36 61%
Tikar 6 2 2 19 29 34%

Procent Hundar till pris
1:a pris 41%
2:a pris 11%
3:e pris 3%
Hundar till pris 54%
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Resultat 2001 och 2002 fördelade på älghundklubbarna

Älghundklubbar Kön Ettor Tvåor Treor Noll Np Totalt Procent
Sydsvenska Tikar 1 1 100%

Hanar 3 1 4
Västsvenska Tikar 1 1 2 50%

Hanar 1 1 100%

Östsvenska Tikar 1 1 1 3 67%

Gävleborgs Tikar 2 1 2 0%
Hanar 4 4 0%

0
Bergslagens Tikar 0

Hanar 1 1

Dalarnas Tikar 4 1 6 11 45%
Hanar 4 1 3 1 8 63%

Jämtl/Härjedal Tikar 3 2 3 0%
Hanar 8 2 2 2 12 83%

Västernorrland Tikar 1 1 0%
Hanar 5 1 1 7 2 14 50%

Västerbotten Tikar 2 8 3 10 20%
Hanar 17 2 10 1 29 66%

Norrbotten Tikar 2 1 3 6 50%

Summa prov: 46 12 3 51 12 112 54%
Uttryck i procent: 41% 11% 3% 46%
Hanar 39 7 1 26 73 64%
Tikar 7 5 2 25 39 36%

Prisprov: 61
Nollprov 51
Summa prov 112
Prisprocent: 54%

Ovanstående tabell speglar Hälleforhundens jaktförmåga bättre eftersom vi har
flera jaktprov i tabellen.
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Årsstämma i
Hälleforshundklubben

02-08-10
14.00-17.30
Rättvikscampingen

Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben

—— Dagordning——
1 Mötet öppnas

2 Justering av röstlängd

3 Val av mötesordförande

4 Dagordning fastställes

5 Anmälan om av styrelsen utsedd  stämmosekreterare

6 Val av två justeringsmän och två rösträknare

7 Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst

8 Föregående  årsmötesprotokoll

9 Föredragning om balansräkning samt av styrelse och revisionsberättelser

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Fastställande av medlemsavgiften

12 Val av styrelse

13 Val av revisorer

14 Val till valberedning

15 Inkomna motioner

16 Inbjuden gästföreläsare

17 Allmän information

18 Övriga frågor

Övrig information

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.
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Årsstämma
Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens årsstämma för 2001.

Stämman hålles lördag 10 augusti i Rättviksparken, Dalarna

Årsstämman börjar kl 14:00

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för

älghundar. Utställningen börjar kl 0800

Du kan anmäla din hund för utställning/mönstring till:
 Heidi Gundersson Backbyvägen 36, 782 30 Malung, tel 0280-715 21, pg 1960518-7

senast 27/7.

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

Mönstring
Till mönstringen kan du anmäla din hund om du ämnar ansöka om att få din hund

registrerad som Hälleforsare. Efter mönstringen får du ett typbesked som du tillsammans
med ansökan skickar in till Hälleforshundklubben.

Även här är krav på att hunden skall vara vaccinerad.

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.

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!

Logi !
Du kan hyra stuga eller rum i Rättviksparken tel 0248-56 110.
Boka i god tid !
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Skall vi kunna göra vårt medlemsblad
till något riktigt bra, så behöver vi din
hjälp!

Vi väntar på ditt bidrag. Allt material som
berör hundar och jakt är av intresse. Har du
en bra bild till artikeln eposta den också, om
du skickar bilden postledes så returnerar vi
naturligtvis bilden till dig. Jan-Eriks och min
adress samt epostadress finner du på sidan 2
i tidningen.

Bilder, filmer, videos, artiklar, jakthistorier,
insändare, synpunkter osv, allt material som
kan publiceras i vårt medlemsblad är
välkommet.

Märit

Min egen

 jaktberättelse

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

           .......

  KalleKepsar 85 kr st
T- tröja 60 kr st
Jackor slut
allt med påtryckt loggo
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Hej alla medlemmar.

Med denna tidning medföljer inbetalnings-
avin för medlemsavgiften detta år (2002).
Det är viktigt att ni meddelar mig adress-
ändring så ni inte riskerar att bli utan tid-
ning eller annan information.

Beträffande medlemsavgiften så påpekade
jag i förra numret att det är enbart på den
som vi kan bedriva vår verksamhet och
främja arbetet med Hälleforshunden. För till
syvende och sist så är det många och enga-
gerade medlemmar som är en garanti för att
Hälleforshunden har en säker framtid.

På klädfronten ser det ut så här. Jackorna är
slut av kepsarna finns det två kvar, T-tröjor
finns.

                                          
Bosse

Från Kassören Hjäälp!!
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 1/7
2002, till: Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
2 priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 01 nr 2
Följande vinnare lottades fram:

1:a pris,

2: pris,

Priserna skickas ut i juni-juli

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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