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Tidningsredaktionen
Så var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras innehål-
let på årsmötet i Boliden. I förra numret presenterades jaktprovsresultat för hela 2004, tyvärr
hade vi inte tillgång till januari 2005-resultaten. Vi kommer presentera dessa resultat i ett
senare nummer. Poängresultaten finns på weben dock utan domarkommentarer.  I detta num-
mer har vi ett par jaktberättelser från våra hundägare, vi vill gärna få in fler berättelser, detta är
vår ständiga önskan. Fatta pennan och skriv, skicka resultatet till Jan-Erik eller mig.

/Märit

Jan-Erik Bjermkvist (uppgiftsinsamlare)
Lögdö 4171
860 33 Bergeforsen
Tel: 060-80420
email:janerik.bjermkvist@sundsvall.nu

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

http://www.halleforshunden.org

Register- Jan-Erik Bjermkvist
hållare Lögdö 4171
Sekreterare 860 33 Bergeforsen
(avelsråd) Tel: 060-80420
epost: janerik.bjermkvist@sundsvall.nu

Ledamot: Kent Lindgren
Rödögården 1647
835 92 Krokom
Tel: 063-34380

epost: kl-transport.ostersund@telia.com

Suppleant Jörgen Markusson
Nybyvägen 4
830 30 Lit
Tel: 0642-510 77

epost: wickholm@user.bip.net

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

epost: marit.truuts@halleforshunden.org
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

Årsmötesdeltagare i Boliden.

Genom det öppna fönstret strömmar
varm luft in. Ännu dröjer sig somma-
ren kvar trots att den nu har nått fram
till den tredje augustiveckan.

Knappa tre, som jag hoppas, sköna månader
har gått sedan vi söndagen d.29/5 hade vårt
årsmöte i Boliden. I det vackra försommar-
vädret visades och bedömdes ett 15-tal häll-
eforshundar vid dagens älghundutställning.

Under eftermiddagen genomförde klubben
sitt årsmöte med dryga 30-talet medlemmar
närvarande. Under mötet presenterades klub-
bens avelsstrategi ännu en gång och jag pas-
sade då på att  understryka betydelsen av de
olika delmålen. Särskild betoning lades på det
delmål som berör rasens genetiska variation.
I avelsarbetet med en liten (till antalet) ras är
det angeläget att alla inblandade är medvetna

om de svårigheter som kan finnas i att på
lång sikt upprätthålla och/eller öka den ge-
netiska variationen.

För hälleforshundens del är situationen i
nuläget inte på något sätt besvärande. Det
kan dock snabbt ske förändringar i små raser
och därför är det min uppfattning att vi inte
skall avstå från möjligheten att mönstra in
lämpliga hundar till rasen. Med lämplig avser
jag givetvis en hund som är mentalt och fy-
siskt frisk och som vid mönstringen håller de
exteriörkrav som ställs, att dess jaktförmåga
är god och dokumenterad samt att här-
stamningen till stora delar är känd.

Vid mönstringar/utställningar granskas och
bedöms hundarna efter respektive rasers
standards. Bedömningarna utgör viktiga un-
derlag i de avelsarbeten som pågår inom de
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olika älghundraserna. Då värderas främst
några av de egenskaper som synligt skiljer
raserna från varandra. Genetiska variationer
som kan finnas mellan olika individer inom
en ras men som tydligast får sitt uttryck i form
av olika rastyper.

Bruksegenskaperna, d.v.s. hundarnas jakt-
förmåga, bedöms däremot efter ett för alla
godkända älghundraser gemensamt regel-
verk. Det innebär att avelsmålet för hundar-
nas jaktförmåga till stora delar är detsamma
för älghundklubbens alla raser.

Gener som kodar för egenskaper som påver-
kar jaktförmågan är därför inte rasspecifika,
utan de förekommer i varierande grad hos
olika individer i alla raser.

Kravet på att härstamningarna till sina
huvuddelar skall vara kända vilar på syftet
med att kunna mönstra in hundar i rasen. I en
liten ras är det värdefullt med tillskott av ge-
netiskt material som ökar den genetiska va-
riationen och därmed bidrar till att rasen på
sikt kan växa och utvecklas.

Om några dagar börjar jakten på fågel och
björn och om ytterligare ett par veckor så är
älgjakten igång i de nordligaste länen.

Nu är det hög tid för oss alla att kontrollera
jaktutrustningen.

Att geväret är väl inskjutet och att det egna
skyttet fungerar någorlunda.

Att hunden fått den träning som behövs för
att den skall kunna göra sig själv rättvisa.

Det är en hel del som det måste ordnas och
fixas med innan det är dags att ”dra till
skogs”.

Själv har jag och Mårten ägnat ett antal som-
mardagar till att bygga ett kylrum. Något som
det under senare år blivit helt nödvändigt att
ha tillgång till ifall fällda älgar skall kunna tas
tillvara på ett bra sätt. Det ena värmerekordet
efter det andra har ju slagits under de första
septemberveckorena. Vi får hoppas att årets
jakt inte inleds med ännu en värmebölja av
tropiska mått. Skulle det bli ett sådant väder
så får det väl bli jakt iklädda shorts och tropik-
hjälmar. Värre är det för hundarna som inte
lika lätt byter päls.

Avslutningsvis så hoppas jag att vi alla nästa
år skall kunna se tillbaka på jaktsäsongen 2005
som extra lyckad, med många trevliga jakt-
dagar tillsammans med duktiga hundar och
goda jaktkamrater.

Leif

Leif  berättar
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Hälleforshundägare !

Nu närmare sig jakt- och prov-
säsongen och vi ser med tillförsikt
fram mot detta på olika sätt;

· De som har oprövade unghundar när en för-
hoppning om att hunden skall visa åtmins-
tone några anlag till att kunna utvecklas till
en bra älghund för att ta med sig en förhopp-
ningsvis positiv bild över vintern till nästa
års älgjakt.

· De som liksom jag har en hund vars första
säsong påbörjades lite smått redan i fjol och
funderar om hunden under året som gått ut-
vecklats åt rätt eller fel håll.

· De som har väl fungerade hundar är för-
modligen ändå rätt spända för att se hur hun-
den utvecklats under mellanperioden.

· De som har hundar man inte varit riktigt nöjda
med under tidigare år, vill och hoppas ändå.

Det finns säkert massor av andra funderingar
än dessa jag av egen erfarenhet tänkt på un-
der året som gått och speciellt i augusti un-
der jaktträningen inför kommande älgjakt.

Det centrala är nog för de flesta Hällefors-
hundägare att de ser och funderar på sin
hund som en jakthund (annars skulle man
valt en annan hundras som lämpar sig bättre
som sällskapshund). Vi utövar jakt med den,
huvuduppgiften är att jaga älg. Vi motionerar
hunden på sådant sätt att den skall ha förut-
sättningar för att rent fysiskt orka med i sko-
gen, vi spårtränar och skottränar hunden m.m.
Mycket av den tid vi lägger ned på hunden
görs för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt för att hunden skall lyckas i skogen.
Allt detta gör vi enskilt för att ge hunden en
chans att lyckas.

Leif Pedersen
undrar vad
domaren ska
säga.
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När vi går jaktprov eller fyller i unghunds-
granskningen hjälper vi till med att skapa
kommande generationers hälleforsare, detta
ger ovärderlig information för att kunna se
arvbarhet och lämpliga dugliga kombinatio-
ner (släktskapsmässigt) m.m. mot andra hun-
dar som gått jaktprov.

Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt, för att
tillsammans skapa så bra kommande genera-
tioner Hälleforsare som möjligt, så att den tid
vi lägger ned idag och i framtiden på kom-
mande valpar (hundar) verkligen ger utdel-
ning d.v.s. att hunden utvecklas till en full-
god jakthund vi kan vara stolta över och som
skänker oss många trevliga jaktminnen.

Så när man köper nästa hälleforsvalp kan man
förhoppningsvis känna sig delaktig i den
nyinförskaffade valpens bakgrund och var-
för valpens bakgrund ser ut som den faktiskt
gör.

Att utveckla Hälleforshunden är i allra hög-
sta grad ett lagarbete där vi tillsammans ut-
vecklar rasen. Så när vi går jaktprov eller fyl-
ler i unghundsgranskningen m.m. bidrar vi i
detta lagarbete och kan själva dra nytta av
detta arbete nästa gång när och om vi köper
en hälleforshund.

Så vet du med dig att hunden kan prestera
pris på jaktprov anmäl den då på jaktprov, om
man är osäker på vad som krävs för att er-
hålla pris på jaktprov, kolla då i jaktprovs-
reglerna enligt denna länk.

h t t p : / / w w w. a l g h u n d k l u b b e n . c o m /
jaktprov.bestammelser.asp  och i innehålls-
förteckning på denna sida.

Viktigt:

Tyvärr har mer än hälften av de valpar som
föds inga registrerade ägare!?

Detta beror på att valpköparen (hundägaren)
inte registrerat sig som ägare till sin valp
(hund).

När du köpt valp så skall du registrera dig
som ägare till valpen på särskild blankett som
tillhandahålls av uppfödaren, blanketten fylls
i och skickas in till SKK, adressen är förtryckt
på blanketten.

Efter att SKK erhållit registreringen skickar
SSK tillbaka ett ”ägarintyg” med förtryckta
uppgifter på dig som ägare, samt med möjlig-
het att på samma blankett anmäla ägarbyte
eller uppgift om att hunden avlidet.

Kontrollera gärna att du verkligen står som
ägare i SKK:s register, då underlättar du för
oss i klubben att nå ut med information till
dig!

Med förhoppning om att alla får en lyckad
Jakt- och provsäsong.

//Jan-Erik Bjermkvist
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En jaktdag jag aldrig glömmer, forts.

Den minnesgoda läsaren, kanske er-
inrar sig slutet på min berättelse, om
en trött husse och en trött hund. Efter
en heldag i skogen fylld av strapatser
och utan mat, trodde vi att dagen nu
var slut och att kvällen skulle vara vigd
för mat och vila. Ja förutom fram-
transport av kalven och flåning av den
samma givetvis.

Jag hade min egen bil parkerad ca 2 km bort.
En långsam färd anträddes mot bil och smör-
gåsar. Efter några minuters traskande hör jag
en bil komma. Ljuskäglas från bilen får mig
att för ett ögonblick tänka att det här måste
var änglars ljus från himmelen. Bilen brom-
sade in och ut klev en jägare som för mig
framstod som allt annat än ängel. Han var
märkbart nervös och valde att tala om sitt
ärende, med hoppande hit och dit i
berättandet. Till slut sammanfattade jag hans
situation och förstod varför hans ansikte drog
ihop sig som ett sviskon ena stunden, för att
nästa stund anta en högröd till lila färg.

Kort och gott, han hade bjudit in några ut-
ländska gäster att jaga älg. Han hade hört
min och Arnes dialog i radion på morgonen.
Därmed visste han att vi borde finnas i när-
heten. Han hade sökt med bilen planlöst ef-
ter oss i över två timmar. Kan du hoppa in i
bilen med Boris och hjälpa oss med ett efter-
sök. I sista minuten av lovlig skjuttid, hade
en av hans gäster påskjutit en kalv.

Jag stelnade till, frustade fram, för mig finns
bara en sak som är viktig i denna värld just
nu och det är min orörda ryggsäck. Du måste
hjälpa oss med en gång, säger han. Måste
och måste, väser jag. Det finns väl flera efter-
söks ekipage än jag och Boris. Vi var nu

framme vid min bil och där fanns även min
kamrat Arne. Han kramar om Boris och säger
till mig: tack Nils för att ni till slut klarade av
eftersöket som jag ställt till med. Jag drack
två snabba koppar kaffe och svalde ett par
mackor, resterande smörgåsar fick Boris.
Skynda på, säger mannen i nödsituation. Jag
lovade att försöka komma honom till hjälp.
Hela min kropp protesterade och Boris hade
redan rullat ihop sig och såg allt annat än
jaktsugen ut.

Nils och Boris fortsätter sin långa
jaktdag.
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Vi förflyttade oss till skottplatsen. Jag steg
ur bilen för att memorera hur skottet avlos-
sats i förhållande till kalven. Med ficklampans
hjälp såg jag att det var väldigt upptrampat
av människor och hundar. Jag frågade min
olycksalige broder : Har ni provat att spåra
med någon annan hund. Nej, säger han osä-
kert. Vill du att jag skall hjälpa till, så lägg alla
kort på bordet. Han berättade då att man först
hade försökt spåra med en tax. Denne hade
tappat spåret efter ca 500m. De hade då varit
och lånat en labrador. Nästan på samma ställe
hade denne också kört fast. Tredje hunden
var en gråhund som skulle försöka reda upp
det hela. På samma plats i en ungskog, tap-
pade även han spåret. Föraren släppte hun-
den, vilken försvann i ca: 10 minuter. Inga
skall hördes och efter en stund kom han till-
baka till föraren.

Detta mardröms scenario var alltså utgångs-
läget för mig och Boris. När jag satte på Boris
hans eftersöks sele och klappade om honom,
var det minsta möjliga respons i hans ögon,
svansen hängde ner.  Skall någon följa med,
frågade Sigvard, som min nyvunna vän hette.

Nej tack, säger jag lite syrligt, ni kan elda,
dricka kaffe och grilla korv. Jag var oerhört
trött och alla muskler skrek efter mat och vila.

Så dök jag in i det kompakta höstmörkret.
Boris fick ta sig an spåret vid skottplatsen.
Trots att många timmar förflutit och andra
hundar och människor trampat fram i om-
gångar, började han med energi att spåra.
Sakta och lugnt sniffade han än på grenar, än
på marken. Vis av många eftersök tidigare,
förstod jag att spåret var det rätta. Han non-
chalerade tidigare ekipage fullständigt. Vi
befann oss nu ungefärligen vid den punkt
där tidigare tappter skett. Som på en femör-
ing vänder Boris tillbaka i samma spår. Efter
ca 50m tvärstannar han. Sniffar på en gran-
gren och viker sedan av i nittiograders vin-
kel. Jag hade fullständigt klart för mig vad
som skett. Boris sneglar på mig. Förmodligen
tänker han, häng med nu din snubbelgubbe,
så skall vi ha roligt.

Ficklampan hade börjat mattas och i den snå-
riga ungskogen inträffade ett antal magplask.
Vi kämpade vidare. Så helt plötsligt stannar

På jakt efter skadad kalv
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Boris och lyssnar och samtidigt lyfts nosen
till en välbekant lukt. Han tittar på mig några
gånger, där jag stannat som en bildstod. Jag
måste nu fatta beslut om jag skall fortsätta
spåra eller släppa Boris. Under spårningens
gång hade jag konstaterat att alla fyra benen
tydligen var välbehållna på kalven. Han följde
även troget kon. Det förekom enstaka blod-
stänk ganska högt på grenarna.

Jag valde att släppa Boris. Han försvann ef-
ter spåret och efter ett par minuter kom hans
lugna upptag. Hans vanligtvis kraftiga skall
fick i kvällsluften och mörkret en nästan spök-
lik styrka. Steg för steg letade jag mig fram
mot ståndskallet. Kon och kalven stod snällt
och tryckt kvar, medan Boris flyttade sig runt.
Jag var nu bedömningsvis ett hundratal me-
ter från dem. Nu hörde jag att kon gjorde ide-
liga utfall mot Boris. Det var då tillfälle för
mig att ta några steg extra snabbt mot målet.
Tack vare att kon hade hela sin uppmärksam-
het riktad mot Boris, kunde jag komma riktigt
nära. Hon reagerade inte alls på mitt frasande
och små knäpp av avtrampade grenar.

Hur skall det gå att skjuta i en tät ungskog
och dessutom i mörker? För att göra situatio-
nen ännu mer komplicerad, var jag ju ute ef-
ter en påskjuten kalv. Jag måste vara säker på
att det var rätt djur, innan jag skjuter. Tack
vare kons allvarliga lek med Boris, kunde jag
nu skymta henne i buskarna, men ingen kalv.
Mina ögon som vant sig vid mörkret till viss
gräns, spanade av allt som kunde hänföras
till kalv. Boris tog flera gånger kontakt med
mig, fick en lätt klapp och en viskning, fort-
sätt bara.

Så händer det jag väntat på. Ett kalvhuvud
sticker fram mellan några buskar. Jag knap-
past andas, synvilla eller? Avståndet mellan
kon och kalven var nog trettio meter. Nu gli-
der han fram lite längre i snåret. Jag beslutar
mig. Kommer han två meter längre fram, skall
jag kunna avgöra om det är rätt kalv och för-
söka avskjuta pilen. Plötsligt lägger sig kal-
ven ner. Jag ser nu bara öronen som klipper
av och till. Boris kämpar vidare med kon. Helt
plötsligt vänder han intresset mot kalven.
Han är nu så nära att jag befarar ett angrepp.
Kalven reser sig blixtsnabbt och tar de avgö-
rande stegen framåt. Jag lyfter bössan, grov-
siktar och kvällsluften vibrerar när skottet går.

Ett brak i ungskogen förkunnade att allt gick
bra. Boris var framme vid kalven och ruskade
om den, stannade snällt kvar och sin vana
trogen slickade han kalvens näsborrar. Kröp
sedan ihop tätt intill kalven. Jag hade god
lust att göra det samma. När jag passat kal-
ven, hörde jag någon blåsa i ett horn inte allt
för långt borta. Jag svarade med att blåsa i en
tomhylsa.  Jaktgänget som nogsamt hört och
följt dramat, kom nu fram och lovordade det
lyckliga slutet.

Kalven var träffad bak i skinkan.

Nils Bäcklin

Boris
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Årsmöte för 2004 i
Hälleforshundklubben

Tid: Söndag 29 maj 2005 kl 13.00.

Plats: Boliden

Närvarande: Sammanlagt 26 personer.

§ 1. Ordförande hälsade välkommen.

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

§ 3. Till mötesordförande valdes Wåge Lundgrehn

§ 4. Anmäldes att Märit Truuts utsetts till stämmosekreterare.

§ 5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anders Hagman
och Jan Boman

§ 6. Beslöts att samtliga har närvarorätt och klubbmedlemmar har yttranderätt

§ 7. Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 8. Utskickad dagordning antogs.

§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut upplästes och godkändes.
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§ 10. Beslöts att fastställa årsbokslutet

§ 11. Styrelsen redogjorde för de uppdrag årsmötet i Rättvik givit styrelsen. Styrelsens
Styrelsen har sedan förra mötet tagit fram nya klubbstadgar samt flyttat årsmötet till
våren.

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

§ 13. A: Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsplan
B: Beslöts att godkänna oförändrade avgifter
C: Beslöts att godkänna styrelsens rambudgetförslag
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§ 14. I tur att avgå var ordinarie ledamöterna Bo Tobiasson, Kent Lindgren och Jörgen
Marcusson. Samtliga omvaldes
Leif Gulin omvaldes till ordförande i Hälleforshundklubbens styrelse.

Styrelsens utseende för 2005:
Leif Gulin, ordf (omval 1år)
Jan-Erik Bjermkvist, sekreterare (1 år)
Bo Tobiasson, kassör (omval 2 år)
Kent Lindgren, ledamot (omval 2 år)
Wåge Lundgrehn, ledamot (1 år)
Jörgen Marcusson, ledamot (omval 2 år)
Märit Truuts, ledamot (1 år)

§ 15. Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman.
Nyval på revisorsuppleanterna Anders Linder och Rickard Gradin

§ 16. Till valberedningen omvaldes Thord Norlén och Anders Hagman.
Tomas Kärrman avgick och ersattes av Rickard Gradin.
Anders Hagman utsågs till att vara sammankallande.

§ 17. Inga motioner hade inkommit.

§ 18. Ingen gästföreläsare deltog under mötet

§ 19. Allmän information

Leif Gulin redogjorde för avelsarbetet som följer den avelsstrategi som klubben
antagit och godkänts av SÄK och SKK.
Avelsstrategin kommer att gälla några år framöver, för att sedan utvärderas avseende
måluppfyllnad och för att sätta nya mål.

Vid försäljning av valp ska man rekommendera köparen att:
- Höftledsröntga hunden vid lämplig ålder.
- Ställa upp på jaktprov.
- Skaffa sig de utställningsmeriter som krävs för att delta på jaktprov (minst 3:e pris).

Styrelsen frågade mötet hur vi vill ha våra träffar i framtiden. Ska vi bestämma ett
antal fasta träffar som är återkommande år från år så att alla vet att här kommer flera
hälleforshundar att ställas ut samtidigt som utställningen är besökt av flera Häll
eforshundägare. Ska vi skilja årsmöte från separata medlemsträffar?
Stämman tyckte det var bra om vissa utställningar kan bli besökta av fler Hällefors
hundar och ägare vilket skulle befrämja klubbgemenskapen.
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Styrelsen jobbar vidare på ett förslag där vi tidigt meddelar plats för träffar
under året.

§ 20. Kerstin Boman framlade ett förslag om en unghundstävling. Unghundar  skulle
träffas en helg och ha jaktprovstävlingar under två dagar med prisutdelningar, styrel
sen funderar vidare på förslaget.

 Vid protokollet:

Leif Gulin Anders Hagman Jan Boman

Leif Gulin Anders Hagman Jan Boman

Årsmötet med
Leif som
föreläsare
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Zorros märke
I förra numret fick ni följa hunden
Zorras bedrifter i jaktmarkerna. Här
följer fortsättningen...

September 83, tisdag första jaktveckan (Zorro
är ett år och 8 månader) nu skulle ”köttgrytan”
inverteras, alltså Sjöskiftet. Sydlig vind,
utgångsplats ”Hällvika”. Förhoppningarna
var stora när kopplet ströks, Zorro hade skött
sig mycket bra under jaktträningen före jakt-
starten. Zorro sökte mycket bra man behövde
aldrig se ”rompa” på honom. Efter en stunds
traskande kom jag till ”Björkbränna” en ridå
av björksly jag tog paus ett femtiotal meter
före väggen av slyet för att invänta Zorro.
Upptaget kom endast 100m från mig, stor
pulshöjning, spänningen stiger oerhört, hjär-
tat utanför kroppen –vapnet i färdigställning
– vad händer?

Allt går snabbt, stortjuren rusar ut ur slyet,
skottet går och han faller. Jag ser ingen hund
men skallgivningen fortsätter. Storskovel-
tjuren kommer i samma spår som den första,
Zorro är med – pang! Även han faller men är
vid liv jag ser i ögonvrån att den första reser
sig och går undan, ny smäll, bom, f-n också.
Hjärnan registrerar att den store ligger och ej
kan ta sig upp, Zorro biter honom i mulen.

Zorro jagar vidare

Zorro och husse tillsammans med skovelhornen
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Åter till den första tjuren som vänder upp
bredsidan, en ny smäll, det är över för hans
del.

Stortjuren är rasande över Zorros attacker jag
närmar mig försiktigt och får till slut undan
Zorro, fångstskottet tar och det är över. Grö-
ningen meddelar jaktledaren med skakig röst
att två stortjurar ligger. Svaret blir ”bra låt
9:an och 10:ans passare ta hand om
urtagningen och du fortsätter jaga, och så
blev det.

45 minuter senare ljuder ett nytt ståndskall
borta vid ”Lillviksbränte”. Det börjar små-
regna jag springer för att hinna fram innan
det går loss, när jag närmar mig ståndskallet
ser jag på långt håll (alltför långt) en nyfäjad
skovel. Tjuren blottar sig och skottet går,
ingen reaktion, med nedsänkt huvud jagar
han Zorro och försvinner mot ett område med
björksly. Skadad, tänkte jag, skjut för nu gäl-
ler inga lagar. Björkslyet yrde när andra skot-
tet gick, bortkastat, meningslöst. Skadad älg

på väg bort, inte bra, men si tjuren vände
tillbaka samma väg fortfarande jagad av
Zorro, en tredje smäll och ingen synbar reak-
tion, märkligt. Hund och älg försvinner ur mitt
synfält söder ut. (Dessa tre avlossade bom-
skotten tillför jag orutinskontot som innehål-
ler, långt skotthåll, för het, har för bråttom,
orutin mm).

Jag är på väg att meddela södra passkedjan
när plötsligt ståndskallet vänder tillbaks.
Varningsklockan ringer: Staffan du började
dagen med 10 patroner, nu har du två kvar
och älgen lever, hur gör du nu? Den här älg-
tjuren var inte normal, tre smällar har han fått
utan att bry sig (bommarna var ej kända). Ja-
gar fortfarande hunden jag springer närmare,
ja mycket närmare, det får inte bli en bom. Vid
fjärde skottet faller tjuren som dock inte är
död, jag är snabbt framme vid tjuren. Zorro är
utanför riskområdet när fångstskottet, det
femte och sista, går. Patronlös men SKOVEL-
RIK. Tre skott, tre bom och tjuren är kvar,
varför?? En möjlig teori kan vara den fuktiga

Skovelhorn och hund
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väderleken i kombination med en aggressiv
och rosenrasande älgtjur, att den aggressivi-
teten gjorde honom både döv och blind?

Jaktlyckan var obeskrivlig denna dag, en 9:e
taggare, två 18:on taggare fälldes samtidigt,
den store med guldtrofe och en slaktvikt på
370 kg, alltihopa Zorros förtjänst. Nu var han
en riktig älghund.

Jag fällde 7 älgar denna höst alla efter Zorros
fina ståndarbete, han var klar som älghund.

Jag kunde bara konstatera att verkligheten
överträffade drömmen när det gällde att
”skoveltjurarna skall falla som käglor”.

Rubriken Zorros märke kräver en förklaring.
Zorro hade en mycket ovanlig förmåga näm-
ligen att markera döda älgar med skallgivning.
Så kallade bomskott avgjordes av Zorro. När
någon hade skjutit mot älg som gått undan

rapporterades det många gånger som bom-
skott. Jag släppte Zorro många gånger på
dessa bomskottsplatser, skallade Zorro inom
10 minuter, ja då låg älgen död, han var 100%
säker. 7 st bomälgar sökte han igen med denna
förmåga. Hur fick han den? Jag är övertygad
om att en avgörande händelse präglade Zorro
i detta avseende, nämligen när han skällde
vid den döda kvigan i ”Oxibäcken” hösten
82 (8 mån gammal). Denna förmåga kom jag
att kalla Zorros märke.

Nu när ordförrådet tryter och pennan börjar
ta slut, hör jag hundskall utanför som tillhör
Jack vad han har för meriter i älgskogen får
bli en annan historia.

Många jägarhälsningar från
Staffan Andersson Husbond-
liden

Skicka pengarna på vårt PG 830 48 78-5 och
skriv på talongen vad ni vill ha.

Försäljning

Medlemsartiklar
Kepsar, 100 kr st
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Kassören
Hej igen alla medlemmar.

De flesta har kommit ihåg att betala årets
medlemsavgift, om ni har glömt att betala så
är inte året slut ännu.

Vi har några medlemsartiklar till försäljning
just nu finns det bara kepsar och tidigare år-
gångar av tidningen kvar att köpa.

Skicka pengarna på vårt PG 830 48 78-5 och
skriv på talongen vad ni vill ha.

Bosse
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Bilder från Boliden

Vårsolen sken på hälleforshundarna
och dess ägare i utställningen i Boli-
den.

Många hälleforshundar var på plats, här föl-
jer ett axplock av de hundar som visades upp
under dagen.

Lite tikar
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Allan Robertsson som pratar med
Benny Salomnsson

Språngmarsch i ringen....

Vem är vackrast idag?



18

Jaktprov

Nedan följer ett utdrag ur jaktprovs-
reglerna, vem får delta och när äger
man ej rätt att delta. Kompletta
jaktprovsregler finns på älghund-
klubbens web, se länk längst ner.

7.1 Rätt att deltaga
Älghund som tillhör medlem i någon av
Svenska Älghundklubbens lokalklubbar, el-
ler medlem i annan av FCI erkänd älghund-
klubb, äger rätt att deltaga under förutsätt-
ning att den (a) tilldelats lägst 3:e pris i offi-
ciell klass vid av SKK godkänd utställning.

Undantag för särskilt älgspårprov - där hund
kan starta, utan krav på utställningsmerit,
dock tidigast från och med den dag hunden
fyllt nio månader. (b) är frisk och icke folkil-
sken, säker för tamdjur, (c) anmälts till delta-
gande enligt arrangerande lokalklubbs utfär-
dade föreskrifter, samt (d) är ID-märkt och
dess ID nummer registrerat hos SKK (svensk-
ägd hund). SÄK har beslutat att ID-märkning
genom tatuering skall gälla för deltagande i
klubbens arrangemang. Deltagare som till-
handahåller egen avläsare äger dock rätt att
deltaga med microchipsmärkt hund, även om
arrangör beslutat om tatuering. De microchip
som används skall uppfylla ISO-standard
11784 eller 11785.

7.2 Hinder för deltagande/Äger

ej rätt att delta
Mentalitet

Hund som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris,
pga att den visat aggressivitet eller tydligt
flyktbeteende äger inte rätt att delta. Med
tydligt flyktbeteende menas då hund kastar
sig paniskt iväg från domaren och det inte
finns någon möjlighet att närma sig hunden
på naturlig väg.

Dräktig tik och valptik

Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30
dagar före valpning, beräknat från 63 dagar
efter första parningen, samt får ej heller delta
förrän 75 dagar efter valpning.

Doping och andra otillbörliga förhållanden

Deltagande hund får inte vara skadad eller
sjuk. Den får inte vara påverkad på otillbör-
ligt sätt, dvs den får inte vara utsatt för åt-
gärd som otillbörligt kan påverka utseende,
prestation, reaktion eller yttring av skada el-
ler sjukdom. (Se SKKss särskilda bestämmel-
ser ”Nationellt dopingreglemente för hund”).

Registreringskrav

Svenskägd hund skall vid anmälningstidens
utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd
hund som är född före 2001-01-01 kan ha
norskt registreringsnummer. För utlandsägd
hund skall kopia av registreringsbeviset med-
följa anmälningsblnaketten till provet. I de
fall ovanstående krav ej uppfylls kommer er-
hållna resultat att annulleras.

www.alghundklubben.com/jaktprov.bestammelser.asp
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 måna-
der efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
Priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 05 nr 1
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris Gerd Söderström, Svärdsjö
2:a pris Berit Kempe, Docksta

Antal priser styrs av antal insända kryss

Priserna skickas ut i oktober

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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FÖRENINGS
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