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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Så är då en lång jakthöst till ända.
Vintern har gjort sitt intåg med snö
och kyla. Dagarna har som alltid vid
denna tid på året blivit kortare, men
de är ändå tillräckligt långa för fort-
satt fullgoda jaktturer. Jaktsäsongen
är ännu inte slut, fortfarande återstår
det några veckor med nya jakttillfällen
för dig och din hund.

Som vanligt så vet vi i klubben, vid denna
tidpunkt, ännu inte så mycket om hur årets
jaktprovsverksamhet har utfallit. Min för-
hoppning är ju givetvis att många av häll-
eforshundägarna  har hörsammat avelsrådets
ständigt återkommande uppmaning om att
anmäla sina hundar till jaktprov.

Hösten 2004 är den femte jaktsäsongen som
det har varit möjligt att pröva en hällefors-
hund i ett officiellt älgjaktprov. Det är en
tillräckligt lång tid för att den som önskar
att avla på sin hund skall ha hunnit genom-
föra både ett och flera prov. Kravet på att
hundar som går till avel skall vara jaktprovs-
meriterade har därför skärpts och vid senaste
årsmötet i Rättvik fastslogs denna skärpning
av mötesdeltagarna. Undantag från kravet

på officiell jaktprovsmeritering kan endast
ske efter beslut av klubbens avelsråd. Ex-
empel på ett sådant undantag skulle kunna
vara en hund som breddar avelsbasen och
tillför en ökad genetisk variation. Kravet på
en godtagbar jaktförmåga kvarstår dock.

I den avelsstrategi som gäller för hällefors-
hundar under kommande 5-års period fast-
slås flera delmål. Delmål som berör sådant
som hälsa, genetisk variation, funktion etc.
Skall något eller några av dessa uppnås för
våra hundars räkning så är det ett måste att
avel med hälleforshundar endast sker efter
rekommendationer av klubbens eget avels-
råd.

P.g.a. rasen till sitt antal är liten och att dess
avel dessutom omgärdas av ett antal olika
krav, så brister det i tillgången på valpar och
den motsvarar tillnärmelsevis inte den efter-
frågan som råder. En brist som bjuder min-
dre nogräknade uppfödare på goda möjlig-
heter att föda upp och med god förtjänst av-
yttra valpar efter hundar som långt ifrån upp-
fyller avelsrådets krav på godkända avels-
hundar. Det kan vara hundar med svag eller
ingen jaktförmåga, hundar med fysiska de-
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fekter som ex. hd-fel, hundar som har över-
utnyttjats med avelsförbud på valparna som
följd osv. För en numerärt liten ras kan det
dessutom lätt bli problem om några uppfö-
dare väljer att missbruka en sådan möjlighet
och i likhet med hur förhållandena är hos
många andra jakthundsraser så förekommer
det sådan uppfödning även med hällefors-
hundar.

Frågan har behandlats i klubbens styrelse
och beslutet blev att en lämplig åtgärd kan
vara, att i vår tidning och på vår hemsida,
namnge uppfödare som direkt bryter mot de
mål som angivits i klubbens avelsstrategi.
Förhoppningen är givetvis att det skall få en
återhållande effekt på förekomsten av olämp-
liga parningar samtidigt som varnings-
klockorna börjar ringa hos intresserade valp-
köpare. Välinformerade och kritiskt gran-
skande valpköpare utgör den bästa garanten
för att alla uppfödare av hälleforshundar
tvingas följa riktlinjerna i vår avelsstrategi.

Du som avser att köpa en hälleforshundvalp
kontakta alltid Hälleforshundklubbens valp-
förmedlare innan du gör ditt val.

Om några veckor så har år 2004 somnat in
och som ni alla vet så börjar våra nya stad-
gar att gälla från d.1/1 2005. De nya stad-
garna har ju främst antagits för att det skall
vara möjligt för Hälleforshundklubben att
ansöka om medlemskap i SÄK (angavs som
ett av de framtida målen vid klubbens bil-
dande år 1994). En sådan ansökan kommer
också att tillställas SÄK under januari må-
nad i god tid före deras årsmöte våren –05.
Jag hoppas och tror på en positiv behand-
ling av en sådan ansökan och Hälleforshund-
klubben kommer i så fall att vara en av de
rasklubbar som är anslutna till SÄK från och
med våren –05.

Avslutningsvis så vill jag bara påminna om
att hundarna inte skall glömmas bort under
vinterhalvåret. Håller du igång konditionen
både på dig själv och din hund så kommer
du att få många trevliga jaktdagar under
kommande jaktsäsong.

Dessutom så önskar jag er alla en FORT-
SATT GOD JAKT OCH EN GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR.

 Leif

Bild till artikeln på sidan 5, Nimrods 24 taggare
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Nimrods första älg !
Men precis som med föregångarna har jag
enligt min fru dömt ut hundarna innan de
hunnit bevisa och skapa förtroende hos mig
som duglig älghund. Mycket av det bottnar
nog i att jag haft mycket bra Hälleforsare, så
unghundarna har en hel del att leva upp till.
Fast egentligen är det inte så allvarligt det är
bara det att man vill så mycket från början
och minsta lilla snedsteg så börjar man tvivla
igen.

Även på Nimrod har jag mina tvivel ibland,
han har ju precis kommit igång lite, än så
länge är han på rätt spår men han har ändå
en lång bit kvar till att få omdöme som en
duktig en älghund. Samtidigt skadar det
ju inte med lite tur vid injagningen, Nimrods
första älg vid 10 mån ålder blev en udda 24
taggare efter 40 min ståndarbete. Då funde-
rar man ju lite smått var månde detta sluta?
Eller är detta början till slutet? Men en må-
nad senare fick jag skjuta en kviga för Nim-
rod vilken stod ca 10 min i upptaget ca 600
m bort och efter lite tystnad förnyat stånds-
kall 100 m bort, varefter älgen kommer gå-
ende och jag kan fälla den. Sedan har det
varit ett älgarbete på ett par timmar utan för
jaktmarkerna.

Tyvärr har jag inte haft någon champion
ännu, eftersom sista Hälleforsaren X:et nu
11 år, var lite väl gammal när vi fick möjlig-
het att gå officiella jaktprov, så en klar mål-
sättning är att ta Nimrod till champion om
bara förutsättningarna finns där.

 Förhoppningsfull

Jan-Erik Bjermkvist

Har haft förmånen att jaga med Häll-
eforsare sedan 1982 och är nu inne
på min fjärde hund av rasen, en yng-
ling vid namn NIMROD.

För er som ej känner till detta kan jag berätta
att namnet ”Nimrod”  står för en skämtsam
beteckning av en hängiven, ivrig och lidel-
sefullt intresserad jägare, omnämnd i bibeln,
1 Mosebok 10:8! Så vår lilla valp fick ju
redan med namnet vissa förpliktelser att leva
upp till. Och lite extra ivrighet och fart tyckte
vi redan från början av vår bekantskap att
han utstrålade.

De tre föregående Hällforsarna har jagat
mycket bra och jag har haft nöjet att fälla
många älgar på stånd för dem. Många gånger
har det varit långa strapatser innan jag kom-
mit till skott, ibland precis innan skym-
ningen sänkt sig. De har alla på sitt person-
liga sätt gett mig många spännande upple-
velser och fina minnen. 

Jan-Erik och Nimrods första älg
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En solskenshistoria
För ca 3 år sedan var jag i kontakt
med Bo Tobiasson med förfrågan om
en Hälleforsvalp. Jag hade jagat älg
sedan tiotalet år tillbaka och tyckte att
det skulle vara intressant att få prova
på att använda en Hälleforshund.
Har tidigare bara haft erfarenheter
av bruks och fågelhundar.

Tidigt våren 2004 ringde Bo och lät med-
dela att det fanns en tillgänglig för oss hos
Magnus Eriksson, Årby Gård, Husby Rek-
arne. Jag ringde till Magnus och vi stämde
träff i Stockholm den 5:e maj. Magnus hade
med sig valpen Årby Gård Acke. Valpen
följde med mig på flyget upp till Umeå. Jag
upptäckte ganska snart att det var en tuff
och självständig valp. Jag själv hade nyli-
gen genomgått en knäoperation och hade
därför mycket tid för valpen.

Under sommaren vistades vi en stor del av
tiden i vårt torp, beläget fyra mil utanför
Lycksele i Västerbottens inland och långt
från närmsta tätort. Acke fick tidigt stifta
bekantskap med färska älgspår och han vi-
sade ett tydligt intresse. Längre fram under
sommaren började jag att lägga spår med
älgklöv och han missade inte en enda gång.
Jag utvecklade vidare med blodspår och med
samma resultat.

På sensommaren tog jag kontakt med Bo igen
och frågade om jag skulle släppa Acke un-
der den kommande hösten. Bo bedyrade att
det nog inte var någon fara. Acke skulle nog
inte göra några större utflykter och det var
bra att han fick skogsvana.

Vi är ett mindre jaktlag som jagar på ca 3500
ha och på morgonen den 11 september star-
tade vi upp jakten. Vi släppte ”gammelhun-
den” på morgonen på ett ca 6-700 ha stort

Husse, skytt och Acke
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såt. Det gick ett par timmar utan att någon-
ting hände och vi samlades för lite eftersnack
och kaffe. Vi skulle sedan ta ett mindre såt i
anslutning till det förra och då tyckte jakt-
ledaren Stig att vi skulle släppa Acke, så att
han fick skogsvana. Jag hickade till lite och
tänkte för mig själv, ska vi verkligen våga
släppa Acke, vid tillfället 6 månader gam-
mal???!!!

Som planerat släpptes Acke och jag var nå-
got nervös. Efter fem minuter hördes fullt
skall i skogen. Jag smög fram och då visade
det sig att han fått tag på en tjäderkull. Jag
fortsatte att gå vidare och ropade på honom.
Efter någon minut så upphörde han och
följde efter. Acke fortsatte med korta sök, var
borta 3-4 minuter åt gången. Efter ca 20 mi-
nuter passerade vi över ett hygge och kom
in i tätare blandskog. Uppmärksammade att
Acke blev ivrigare då han sprang fram och
tillbaka med nosen i backen. Troligen höll
han på med en färsk löpa. Han redde ut löpan
sedan bar det av. Efter ett par minuter, så blev
det upptag av flera älgar, två tjurar och troli-
gen en ko med kalv. Acke var ivrig och
”gnälldrev”. Ekipagen gick i rakt västlig rikt-
ning mot passarlinjen. Just innan vek kon
och kalven av och rundade framför passar-
linjen och Acke förföljde. Kon och kalven
rundade 180 grader och sprang i
ostlig riktning. Det blev stopp ett
par minuter och sedan bar det iväg.
Acke fortsatte att förfölja kon och
kalven under 15 minuter och gav
sedan upp.

Under tiden gick båda tjurarna på
en passare varvid den ena fälldes.
Den andra tjuren kastade om och
sprang i sydlig riktning, där den
fälldes av en annan passare. Det
visade sig senare vara två st 18-
taggare, varav den ena bland de

största vi fällt på senare tid. (se bilderna) Det
blev en minnesrik och en av de roligaste jakt-
dagar vi haft på mycket lång tid.

Dagen efter och andra såtet, så fick Acke för-
nyat förtroende. Efter 15 minuter blev det
upptag på tjur och förföljande. Kort efter
upphörde ”gnälldrevet” och han förföljde
tyst. Sedan i omgångar gångstånd fram till
en passare. Tyvärr så var det för dagen infört
tjurförbud, då vi dagen innan fällt två stortju-
rar.

Så har det fortsatt under hösten och hundarna
har haft svårt att få stopp på skenande älgar.
Trolig orsak är att vi har relativt gott om
björn i markerna. Som framgår av bilderna
en stolt skytt. En stolt och förvånad husse
och en stolt men inte förvånad Acke. Acke
som efter en stunds ståndskall på fälld älg-
tjur lade sig vid densamma.

Nu är det i slutet av oktober och i helgen
skall vi ut på nya äventyr.

Hälsningar

Ingemar Westerlund och Acke

Fälld tjur
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Älgjakt med Zake norr om Torneträsk
Tidig väckning som vanligt, gubbarna
i jaktlaget ska ut och göra sina
morgonbehov. Jag har bestämt mig
för att inte gå ut så tidigt idag. Vädret
är tydligen mycket bra kan jag höra,
det diskuteras friskt om vem som ska
gå var. Någon måste upp på fjället och
spana, någon annan ska sitta vid tor-
net nedanför tältkåtan där vi bor.

Jag för min del väntar tills elden värmt upp
kåtan och kaffet är klart innan jag visar att
jag är vaken. Alla vill ju naturligtvis veta
var jag ska släppa Zake, ”förväntningarna är
stora”. Dom kommer ihåg från förra årets jakt,
när Zake var lös, då hände det grejer i sko-
gen. Trots att han endast var fyllda året lycka-
des han ställa våra svåra fjällälgar, oftast re-
dan vid upptaget. Detta kan vi inte skryta
med att de andra jakthundarna vi haft klarat
av i så tidig ålder. De flesta av mina/våra
hundar har överhuvudtaget inte klarat av våra
fjällälgar.

Klockan är inte mer än halv fem på morgo-
nen, och det är fortfarande mörkt ute. Men
som gubbarna säger ”ska man vara med i
matchen, då ska man vara på plats när det
ljusnar” det ligger nog mycket i det om man
jagar utan hund.

Jag vill ju naturligtvis veta var jaktkom-
pisarna ska ta vägen så jag kan släppa Zake
där jag vet att ingen stört älgarna i förväg.
Det blir en vandring på ca 4 km för mig och
Zake innan det är dags att sätta på pejlen
och stryka kopplet över huvudet på hunden.
Det blir en rivstart för hunden, han jagar upp
en stor kull ripor nästan per omgående. Fort-
sätter sedan sitt sök, ligger ute i slag om allt
från 1 till 10 minuter. Han är fortfarande lite
valpig i sitt sätt. Han kan följas åt med mig i
någon hundra meter, jaga upp lite fågel eller
roa sig med råttjakt stå på någon sten och
lyssna, för att sedan ge sig av på sök igen.

Ingemar Stöckel med Zake och fälld älgtjur
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Strax före sju på morgonen, så får jag höra
Zakes upptag, det är inte längre än sex till
sju hundra meter bort, men oroväckande nära
gränsen till grannlaget. Först är skallen
mycket försiktiga för att efterhand öka både
i styrka och täthet. Jag tar det lugnt och gör
vapen och kläder klara för att kunna smyga
an så ljudlöst som möjligt. Dagens enda pro-
blem är att det är totalt vindstilla samt att
upptaget har blivit på ett ställe där älgen
inte har så mycket skydd, endast gles björk-
skog. Just när jag är klar för att påbörja
smygningen så tystnar hunden. Nu är det bara
att vänta och se vad som händer, efter ca 10
minuter kan jag höra hunden igen. Nu är det
bara att springa åt det hållet, dessvärre har
han fått stopp på älgen i en liten talldunge
på andra sidan en myr som är flera hundra
meter bred och full av vatten och indian-
skallar. Det är bara att försöka ta sig runt
myren. När jag så småningom börjar närma
mig den lilla talldungen så blir älgen stött,
förmodligen av mig. Som vanligt blir man
ju både arg och besviken på sig själv och tar
för givet att nu gick nog den chansen upp i
rök.

Jag väntar ett tag för att höra om det blir
något nytt stånd, dessvärre hör jag inget och
får ta fram pejlen för att se var hunden tagit
vägen. På pejlen kan jag se att skallindika-
torn går för fullt, men av signalen att döma
så är han både långt ifrån och nära samti-
digt. Jag har berg framför mig och tror att de
konstiga signalerna beror på att det på nå-
got sätt stuttsar mellan bergen. Riktningen
har jag så det är bara att bege sig ditåt. Ett
stort gäng svanar håller förmodligen på med
flygövningar i en liten myrsjö intill så ib-
land tycker jag mig höra hunden men är lite
osäker på grund av deras trumpetande. Men
så småningom kommer jag över en liten myr
och en högre ås. Jag kan åter höra Zakes
ljuva stämma, långt nere i en bäckravin i en

riktig tät björkskog. Där har han haft älgen
på ett och samma ställe i mer än en timme
nu. Nu blir det att smyga. Jag är inte mer än
högst 30 meter från älgen och törs nästan
inte andas. Hunden kan jag se helt tydligt
men det tar ett bra tag innan jag ser älgen.

Jag kan se att det är en tjur men inte hur stor
den är. Zake jobbar hela tiden 10 – 15 meter
framför huvudet på älgen. De enda små up-
pehållen som är i skallet är när Tjuren anfal-
ler hunden som går undan och upp framför
älgen igen. Av någon konstig anledning så
är alltid något i vägen just när man har för
avsikt att skjuta, men så småningom får jag
en liten öppning och kan trycka av, jag ser
att skottet tar bra. Älgen rusar fram ca 10
meter innan jag får iväg det andra skottet,
sedan bör det iväg ca. 70 meter rakt ut på en
myr där han tippar. Det är en mycket stor älg,
hornen är inte så speciellt stora, sexton tag-
gar men älgen har en köttvikt på drygt 340
kg.

 Ingemar Stöckel, Jukkasjärvi

Zake vid tjuren



10

Molle en hälleforsare med klass
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Molle en Hälleforsare av klass

många dagar. Det finns naturligtvis jämt-
hundar och gråhundar som har samma egen-
skaper.

-En bra hälleforsare är som ett mellanting
mellan jämthund och gråhund, där det bästa
från dessa har samlats i en hund.

Molle började tidigt
- Molle började tidigt skälla på älg, berättar
Kalle. Redan första hösten, när valpen var
tio månader, kom de första ståndskallen. Jag
minns särskilt en mycket arg älgko som här-
jade med valpen. Da var jag orolig för hur
han skulle ta mötet med älg, men det ver-
kade inte som det bekom Molle det minsta.
Någon älg blev inte skjuten den hösten, vil-
ket med tanke på mötet med den arga älg-
kon hade varit önskvärt.

-Nästa höst föll tioöringen ner, fortsätter
Kalle sin berättelse. I början av jakten blev
en liten tjur skjuten. Efter denna upplevelse

- Min far hade hälleforsare som var
goda älghundar, därför var det na-
turligt att fortsatta med rasen nar jag
skulle ha egna älghundar, berättar
Kalle Johansson från Aspnäs utanför
Åsele. - Jag är ingen rasfanatiker,
fortsätter Kalle. Jag har varit med så
länge att jag vet att det finns många
bra hundar av andra raser. Men hälle-
forsaren har fungerat bra för mig sa
jag fortsätter, och Molle har inte gjort
mig besviken.

Den första  hälleforsaren hämtade Kalles far
på järnvägen i Vilhelmina. Det var i slutet på
40-talet. Hunden fick namnet Micke. Hun-
den utvecklades till en duglig älghund. -
Min första egna hälleforsare föddes 1984 och
fick också namnet Micke, efter den första
hälleforsaren på gården. Den hunden utveck-
lades tidigt till en duglig älghund, som dess-
utom var lydig vilket gjorde den mycket
användbar. Att den gamle skidåkaren Kalle
har lydiga hundar visade sig när JJ besökte
Aspnäs där Kalle och hans
hälleforsare bor vackert
mitt i jaktmarken. Han-
hunden Molle och två
ungtikar möter oss lösa på
gården. - Jag lär valparna
när de ar små att jag kan
springa ikapp dem, vilket
de aldrig tycks glömma,
skrattar Kalle. Hälleforsar-
ens förtjänster enligt Kalle
är hälleforsarens adels-
märken en långt driven
smidighet och hårdhet som
gör att den tål att jaga

Molle rör sig smidigt över markerna



12

var det klart. Molle utvecklades hela tiden
och innan hösten var över tyckte jag att jag
hade fått en färdig älghund.

- En sak jag uppskattar mycket hos Molle är
hans kontakt och lydnad, fortsätter Kalle.
Lydnaden är inte sån att jag kan kalla ho-
nom av stånden hur som helst, men jag kan
locka in honom efter några timmar, vilket är
mycket värdefullt.

Jaktprov
- Egentligen är jag inte speciellt intresserad
av jaktprov. Att Molle startats några gånger
beror mest på att jag vid något tillfälle var
lite ”stor i truten ” och påstod att hunden
brukade prestera l:a pris mest varje gång han
var lös, skrattar Kalle. Det hela slutade med
att jag anmälde hunden på prov för att visa
att det jag sa var sant. Första provet gick
Molle i början av november. Han skällde ko
och kalv, som gav 79,5 poäng efter ett bra
älgarbete. - Eftersom vi inte hörde upptaget
fick Molle fem poäng i det momentet. I alla
andra prov har Molle 10 poäng i momentet
”ståndskall på upptagsplatsen”, vilket vitt-
nar om bra älgbehandling och bra sök så att
älgarna hittas ostörda. Den andra provhösten
resulterade i tre ettor med höga poäng, och
en plats i Väterbottens länslag i tävlingen
mot Västernorrland och Jämtland/Härje-
dalens Älghundklubbar. -Länskampen var
snubblande nära att sluta med seger, berättar
KaIle. Men så är det i tävlingar, det är de små
detaljerna som avgör. Hur som helst kan vi
konstatera att Molle fungerat mycket bra på
de jaktprov som genomförts.

Avel
Inom Hälleforshundklubben hålls aveln
mycket reglerad. En hanhund tillåts ha fem
kullar. Molle har på grund av sin exteriör

och jaktegenskaper hittills fått två kullar
varifrån två parningsvalpar nu står i hund-
gården. Det är två tikar, den ena två år och
den andra ett år.

- Det är lovande tikar, berättar Kalle. Båda
skäller älg, sa vi får se hur det artar sig i höst.
Det blir en spännande jakthöst.

Molle har bra lydnad och klarade
provokationen från renen med glans
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Träning
Att vara hund hos en före detta elitskidåkare
måste var en önskedröm. – sa farligt blir det
väl inte, menar Kalle. Jag springer eller cyk-
lar tre gånger i veckan året runt, på vintern
åker jag naturligtvis skidor istället. Under
augusti intensifieras träningen både i antal
gånger och längden på träningspassen, av-
slöjar Kalle. - Jag tror på att hålla hundarna i
trim året runt i stallet för att hårdträna en
period före jakten, så har det fungerat för
mig som idrottsman så det är säkert på samma
sätt med hundar, menar Kalle. Dessutom ger
träningstimmarna bra kontakt med hunden,
avslutar Kalle pratstunden om träning.

Ett jaktminne
När jag ber Kalle berätta om en jakt, med
Molle faller valet på en historia där en ko
med kalv efter en dags kurragömma lycka-
des lura både hund och jägare.- Efter ett lugnt
upptag och ett längre ståndskall, med en
misslyckad ansmygning, gick ekipaget ut
ur området där det blev fast stånd. Jaktlaget
misströstade och jag skulle försöka ta mig
till ståndskallet för att locka Molle. Natur-
ligtvis blev älgarna stötta och ingen hund
gick att koppla. Som tur var vände kon in på
vårt eget område sa att jakten kunde fort-
sätta.

Passen besattes och jag skulle försöka skjuta
alternativt stöta kon i pass. Kon passerade
vägen på ”rätt ställe”, det vill säga precis sa
att min jaktkamrat såg bakdelen men utan
skottchans. Dagen var långt liden och Molle
började uppenbart att tröttna efter många
timmars ståndskall. När kon gick upp mot
nästa väg tog Molle en kortare rast vid en
parkerad bil. Vi tog alla for givet att kon pas-
serat vägen, men icke. När Molle återvände
till älgarna var de på ”rätt” sida fortfarande
och fortsatte parallellt med vägen.

Det var en febril aktivitet med passbyten
längs vägen for att genskjuta kon och kal-
ven. For att göra en lång historia kort lycka-
des kon återigen göra om konststycket att
passera vägen precis så att vi såg den men
utan skottchans. Då kallade jag in Molle och
jakten avslutades. Det är inte alltid de jakter
som ger resultat man minns bäst, menar
Kalle.

Text och foto, Thomas Eriksson, Jaktjo-
urnalen.

Artikel införd med skribentens godkän-
nande.

Vackert hanhundshuvud
har en domare sagt
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Ännu ett eftersök
För några år sedan hotade jag i sam-
band med en eftersöksberättelse att
någon gång i framtiden återge en
händelse som kunde ses som mer
lyckad.

Nalle börjar nu bli till åren, han är tio år i
november 04 och en jaktdag för en tid sedan
satt jag med ett ståndskall som bakgrunds-
musik och filosoferade över våra år tillsam-
mans. Eftersom jag befann mig väldigt nära
en plats där ett eftersök för några år sedan
slutade lyckligt kom jag att tänka på den
händelse jag skall återge.

En söndag i slutet på oktober jagade jakt-
laget i byn hemma. Själv hade jag den tvi-
velaktiga glädjen att få tillbringa eftermid-
dag och kväll på jobbet och kunde därför
inte vara med. Man jagade därför på tradi-
tionellt småländsk vis med drevkedja. På
eftermiddagen påsköts en kalv och man för-
sökte genomföra eftersök med hjälp av tre
olika hundar, två orutinerade gråhundar och
en tax. Terrängen i området dit kalven för-
modades ha gått är mer än besvärlig och be-
står av ett stort kärr/träskområde med två
meter hög vassvegetation samt bitvis
halvmeterdjupt vatten.

Man hade konstaterat på skottplatsen att
kalven var skadad och att den omgående
lämnat kon. Efter mörkrets inbrott ringde
jaktledare på min mobiltelefon och undrade
om jag kunde hjälpa till. Tyvärr var det omöj-
ligt att lämna jobbet före 23.00 och frågan
ställdes då om man kunde få låna Nalle.

Svaret var egentligen enkelt, nej! Men tan-
ken om en skadad älgkalv och vetskapen
om jag påföljande morgon skulle åka till
Tyskland gjorde att jag vacklade i mitt svar.
Till sist hade jag övertalats att låna ut Nalle
som spårhund med direktiv om att han på
inga villkor fick släppas eftersom mina möj-
ligheter att leta ståndskall och hund påföl-
jande dag var lika obefintliga.

En kompis i jaktlaget fick förtroendet som
hundförare och jag meddelade en proteste-
rande hustru att hon skulle lämna ut Nalle
med spårsele och lina.

Då jag efter jobbets slut 23.00 inte hade hört
ett ljud från jaktlaget beslöt jag mig för att
åka förbi platsen på hemvägen och se vad
som hänt. Då jag anlände dröjde det några
minuter innan tre slokörade jägare och en
glatt svansviftande Nalle kom lunkande ur
mörkret. Hela deras utstrålning gjorde att det
inte var svårt att dra slutsatsen att inget gått
som det var tänkt.

Nalle på eftersöksrunda
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Jag fick besked om att Nalle inte var det
minsta intresserad av att medverka vid
spårningen, han hade mest gått omkring och
”sneglat” lite avvaktande mot de tre jägarna.
Man hade inte lyckats komma någonstans.

Jag blev milt sagt förvånad och kunde inte
dra någon annan slutsats än att enmans-
hunden Nalle inte var intresserad av jakt utan
husse. Nåväl, det fanns inte mycket annat
att göra än att åka hem och byta om och göra
ett nytt försök.

Tillbaka på skottplatsen tillsammans med
den olycklige skytten behövde jag inte ens
säga ”sök spår” till Nalle, han drog iväg di-
rekt och snart befann vi oss i ett hav av vass.
Fullständigt omöjligt att se längre än en halv-
meter framåt och med vatten bitvis upp till
midjan. Nalle drog målmedvetet framåt hela
tiden och ibland var han tvingad att simma,
(han hatar normalt vatten). Jag blev efter-
hand tveksam till om detta verkligen kunde
stämma och under min väntan på en totalt
utmattad medspringare tillika skytt stude-
rade jag noggrant de gula vasstråna i
pannlampans ljus. Jodå, vi var rätt, på några
strån hittade jag efter en stund en bloddroppe
och några strimmor maginnehåll.

Efter en stunds vila och uppmuntrande till-
rop till min medspringare fortsatte vi i vass-
havet. Jag förstod snart att det hela tiden gick
runt, runt i ganska stora cirklar. Vi hade ännu
ingen närkontakt med kalven utan var fort-
farande i spåret från eftermiddagen. Den fö-
restående Tysklandsresan gjorde att jag ti-
digt bestämt mig för att inte släppa Nalle
utan försöka spåra i vart fall till vi var ifatt
kalven och då kunde se hur pigg den var.

Efter mer än en och en halv timmes spårning
kom vi ut i lite öppnare terräng, med stora
tuvor och gräsbevuxen mark. Där fick jag
plötsligt ett par reflekterande ögon något
tiotal meter framför oss. Jodå, det var kalven
och den låg ner och tittade mot oss. Nalle
hade ingen vind av den varför han förhöll
sig lugn och jag viskade till skytten bakom
mig att skjuta snabbt.

Han svarade inte utan räckte bara över gevä-
ret till mig. Att skjuta med pannlampa på sig
visade sig vara svårt och dessutom med en
hårt spänd spårlina var det omöjligt. Efter
en del plockande med utrustning kunde jag
till sist avsluta eftersök och lidande för älg-
kalven. Klockan var då 01.30 och vi var full-
ständigt genomblöta och fulla av lera upp
till midjan.

Vi gick fram till kalven och Nalle konstate-
rade bara att den var död varpå han lade sig
intill. Skytten bakom hade inte sagt ett ljud
på flera minuter och då jag vände mig om
för att prata med honom såg jag att anled-
ningen till att han inte ville skjuta var att

Husse ska vara med
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han inte kunde. Han grät och ögonen var
fulla med tårar. Jag låtsas som jag inte såg
det, men då sade han snörvlande. ”herregud
vad skönt, jag hade aldrig kunnat åka hem
om vi inte hittat den”.

Sedan gick han hulkande fram till Nalle,
hukade sig ner och skulle omfamna eller
krama honom. Denna typ av ömhetsbetygel-
ser har aldrig tilltalat Nalle, speciellt inte
vid fällda älgar. Resultatet blev därför ett
dovt morrande som talar om att dylika till-
tag klarade han sig utan.

Jag fick sedan försäkra att jag aldrig skulle
tala om för någon annan i jaktlaget hur ”jag
betett mig”. Stora karln stå och gråta. Tack-
sam var han i alla fall och med de ömhets-
betygelser Nalle fick så lovade jag att aldrig
yppa ett ord om det inträffade.

Jag förutsäger att preskriptionstiden på dy-
lika löften måste vara kort och dessutom in-
går så vitt jag vet ingen av tidningens läsare
i jaktlaget, därför kan denna berättelse nu
återges.

Nalle är fortfarande still going strong och
det var hans ståndskall som jag njöt då iden
dök upp. Egenskapen en bra spårhund be-
sitter är många gånger ovärderlig och det är
en trygghet att veta att man alltid kan lita på
en rutinerad sådan.

Det särskilda älgspårprovet som en del i
championbestämmelserna är naturligtvis en
frukt av det värde SÄK tillmäter de egenska-
perna. Det finns därför all anledning att träna
blivande löshundar i tidig ålder att spåra älg
utan blod i spåret. I en skrift som gamle le-
genden Karl-Henry Lundin författat framhöll
han ofta hur viktigt han tyckte det var att
först av allt lära en älghund spåra.

Därför håller just nu Nalles niomånaders arv-
tagerska Eyla på med dessa övningar så ofta
tillfälle ges. Hon är därför också anmäld till
ett särskilt älgspårprov som förhoppnings-
vis är avklarat då detta läses. Hon visar ut-
märkta egenskaper och jag känner ingen oro
för att hon skall misslyckas trots sin ringa
ålder. Löshundsegenskaperna finns där också
med de får växa fram i ett lugnare tempo
efterhand som hon mognar mentalt.

Wåge Lundgrehn

Bilder på framsidan
Nimrod, nosar på älgtjur, se artikel sidan 5.
Acke med skytt och älgtjur, se artikel sidan
6-7.

Lille Stig har av sin mamma fått

veta exakt hur små barn kommer till.

Modern frågar efter en stund:

- Är det något mer du vill fråga oss?

 - Ja, mamma, hur kommer små hun-

dar och katter till?

- Precis på samma sätt.

 - Oj då, vad pappa kan mycket!
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Medlemsartiklar
Kepsar, 100 kr st
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Bilder på keps, dekal och tygmärke
finns på webben

Kassören

Hej igen alla medlemmar.  Just nu är
ni 483 st till antalet om man räknar
både ordinarie medlem samt familje-
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
årgångar av tidningen kvar att köpa.

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

God jul och ett Gott nytt Jaktår
Bosse

Valpförmedlare
Under ett antal år har Bo Tobiasson
varit klubbens valpförmedlare. Han
lämnar nu över denna uppgift.

Klubbens nya valpförmedlare är Jörgen
Markusson, Lit.

Till Jörgen kan du vända dig då du söker en
Hälleforshundvalp. Även du som via avels-
rådet har fått godkänt att avla på din tik ska
vända dig till Jörgen om du vill ha hjälp
med att förmedla dina valpar.

Avelsrådet ansvarar för urval av avelsdjur,
valpförmedlaren ser till att valparna hamnar
hos jaktintresserade valpköpare. Vi vill på
detta sätt se till att vi värnar om hällefors-
hundens framtid.

Valpköparna ska veta att avelsdjuren har
dokumenterade jaktegenskaper och valp-
säljarna ska veta att deras hundar hamnar
hos jägare som har möjlighet till många jakt-
tillfällen. Dessutom ska dessa valpar få hus-
sar och mattar som är intresserade av att delta
i jaktprov.

Låt hälleforshunden bli den bästa älg-
jägaren!

Idagsläget föds ungefär 60 valpar per år, av
dessa förmedlar valpförmedlaren ungefär
hälften.

Jörgen når du på tel: 0642-510 77

Märit
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Vår web

hur jaktprovet gick till, detta som ett kom-
plement till det domarprotokoll jag lägger
in. Alla typer av jaktberättelser är intressanta.

Tveka inte att kritisera webben, genom ak-
tiv medverkan så kommer vi förhoppnings-
vis uppnå bästa resultat. Det är svårt att hålla
webben levande om jag inte får in mer infor-
mation

Webansvarig Märit

epostadress:
marit.truuts@halleforshunden.org

En websida måste vara levande för
att vara intressant! Detta stämmer inte
för vår egen web idag, vad gör vi för
att åtgärda problemet?

Vår officiella webplats har sedan ett tag fun-
nits på adressen www.halleforshunden.org.
Sedan jag drog igång webben har jag efter-
lyst medlemmarnas önskemål på vår web. Jag
har fått in en del förslag vilket jag är mycket
tacksam för dock önskar jag ännu fler upp-
slag. Vad tycker ni om informationen som
finns idag, något som ska tas bort? Vilka
önskemål har ni på framtidens web? Vad sak-
nas?

Jag önskar även att fler lämnar bidrag till
webben, det kan vara allt från jaktberättelser
till tips om intressanta böcker, evangemang
eller varför inte tips om andra intressanta
websidor.

Vi har en frågespalt där vi lägger upp van-
liga frågor och svar samt en gästbok där man
kan diskutera olika ämnen samt ge tips och
råd till andra hundägare. Dessa sidor läggs
inte in automatiskt utan går alltid via mig.
Detta för att förhindra att någon ”hacker”
saboterar eller skriver saker som kan ge klub-
ben dåligt rykte. På grund av att informatio-
nen ska passera mig så blir det alltid någon/
några dagars fördröjning. Idag är dessa sidor
i stort sett tomma då ingen kommunikation
förekommer åtminstone inte i gästboken.

Nu när höstsäsongen närmar sig sitt slut så
kommer en hel del jaktprov att vara avkla-
rade Jag lägger in jaktproven när de finns
tillgängliga. Jag skulle gärna se att ni som
har gått jaktprov skickar mig någon bild på
er hund. Skriv gärna en egen berättelse om

En av hälleforsarna hos skribenten,
Cisco drar Christoffer

Lille Peter bjuder sin mamma på

en karamell.

- Smakade den gott!

- Ja!

- Då förstår jag inte var-

för hunden spottade ut

den tre gånger!
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Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 må-
nader efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro
Priser från småländska glasbruk lottas ut

Lösning

Korsord 04 nr 2
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris,  Lars Ramel, Lillpite
2:a pris, Berit Kempe, Docksta
3:e pris, Kristin Danielsson, Stensele

Priser skickas ut under jan-feb.

Antal priser styrs av antal insända kryss

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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