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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Då jag sätter mig ned för att skriva
ledaren till årets första nummer av
Hälleforshundklubbens tidning så lig-
ger ett rykande färskt ex. av Älg-
hunden intill tangentbordet, fylld av
mängder med intressant läsning för
de av oss som ägnar sig åt älgjakt med
löshund. En liten tegelsten som det
kommer att ta en bra stund att tugga
sig igenom.

Som medlem i någon av de lokala älghund-
klubbarna är vi många i Hälleforshund-
klubben som automatiskt får Älghunden-
böckerna så snart de lämnat tryckeriet och
med tanke på deras innehåll och syfte kan
jag inte annat än rekommendera att vi blir
flera som går med i den egna lokala älghund-
klubben. Dessutom, vilket är viktigare, stö-

der vi då som enskilda medlemmar det ar-
bete som syftar till att både försvara och ut-
veckla den jaktform som vi alla ägnar oss åt.

Som jakthundklubb så beslöt vi ju redan vid
bildandet 1994 att en anslutning till SÄK
skulle vara ett av de huvudmål som då låg
framför oss. Ett mål som jag tror att vi nu har
uppnått. En ansökan om anslutning har till-
ställts SÄK och ett beslut kommer att tas vid
SÄK:s årsmöte i Bollnäs d.16/4 2005. Bifal-
ler mötet vår ansökan så sker anslutningen
med omedelbar verkan.

Som ni alla känner till så har den av klub-
ben utarbetade avelsstrategin lämnats till
SKK/AK för granskning. Den har till alla
delar godtagits vid ett AK-sammanträde
2005-02-12/13 och utgör därför det funda-

Avelsfrågor har alltid varit centrala. Här sitter Jonas Gulin i sådana
tankar intill en valp ur sin sista kull.
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ment som vårt avelsarbete under den när-
maste 5-årsperioden kommer att grunda sig
på. Alla delmål i avelsstrategin är viktiga för
rasens utveckling. Jag anser dock att det som
för tillfället känns mest angeläget är vår strä-
van att bredda den genetiska avelsbas som
vi har att arbeta med. Det är därför viktigt att
avelsråden får kännedom och information
om alla hundar som har egenskaper och
kvalitéer lämpliga att ingå i avelsmaterialet.

Vi ska också tänka på att vår stambok ännu
står öppen. Det har nu gått fem år sedan ras-
godkännandet, ytterligare fem år återstår
innan stamboken stängs och möjligheten att
rasgodkänna lämpliga hundar finns därför
fortfarande.

I detta nummer av vår tidning redovisas de
hundar som gått till pris på jaktprov under
2004. Jaktprovsresultaten utgör fortsatt den
viktigaste informationen vid valet av avels-
djur. Att använda hundar i aveln som inte
har bevisat sin jaktförmåga kan endast ske i
sällsynta undantagsfall. Antalet provstarter
under perioden 2000-2005 ligger i relations-
nivå med vad som sker med jämthundar och
gråhundar. Det är bra men inte tillräckligt!

I en ras där antalet valpar/år är
så litet som hos hälleforshunden
(ca. 50-60 valpar/år) är det sär-
skilt viktigt att ett så stort antal
som möjligt utvärderas jaktligt.

Under något års tid har vi i klub-
ben arbetat med formerna för en
kommande unghunds-
granskning av hälleforshundar.
Idén kommer från finnstövark-
lubbens verksamhet där unga

hundars jaktutveckling rapporteras in för
central bearbetning och utvärdering. Jörgen
Marcusson har haft det som sin uppgift och
resultatet kan ni läsa om på annan plats i
tidningen. Syftet med granskningen är att vi
med hjälp av den skall få en mera omfat-
tande bild av rasens jaktliga utveckling. Den
kommer ju att omfatta alla hundar födda
2003 och senare. Dessutom så kan vi få tidig
information om hundar som kan vara extra
intressanta att följa och vars ägare kan be-
höva en puff för att anmäla dem till jakt-
prov. Unghundsgranskningen är inte tänkt
att ersätta jaktproven utan mera vara ännu
ett viktigt hjälpmedel i vårt avelsarbete.

Närmast framför oss ligger nu årsmötet. Det
är i år förlagt till Boliden söndagen d.29/5.
Jag hoppas att så många som möjligt kan
närvara under mötet och att flera av oss dess-
utom tar tillfället i akt och ställer ut sin hund
under förmiddagen vid den av VBÄK arrang-
erade älghundutställningen.

VÄL MÖTT I BOLIDEN D.29/5

Leif

Sommaren 1999 träffades representanter för SÄK och Hälleforshundklubben första
gången vid Bosses sommarstuga utanför Umeå.  SÄK:s dåvarande ordf. Thomas
Eriksson och Leif samtalar här om klubbens framtid.
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En jaktdag jag aldrig glömmer.

Många jakter glömmer man lika fort
som dagen tar slut. Andra tillfällen
etsar sig fast i minnet livet ut.

Den här jaktdagen började i moll men slu-
tade i dur. Kl 8.00 skulle jag träffa min kom-
pis. Arne. Han hade  redan korkat upp termo-
sen  när jag anlände. Boris som kände Arne
väl, gnydde till och viftade förhoppnings-
fullt på svansen. Vi dröjde kvar vid samlings-
platsen en bra stund. Den mulna morgonen
gjorde att morgonljuset lät vänta på sig. Vi
hann med att ljuga lite för varann och lösa
en del av världsproblemen, innan vi kom
till sak.

Jag kollade vindförhållandena och föreslog
att vi skulle starta dagens älgjakt i Tallsjö-
området. Arne som var väl förtrogen med
marken placerade jag i en mossspets inte
långt från Tallsjön. Vi var bägge utrustade
med kom-radio.

Arne skulle anropa mig när han var på pass.
Så kom då anropet: ”Hallå Nils, jag är på
plats, på vägen hit gick jag över som jag
bedömer färska älg spår.”

Boris och jag växlade blick och fick en ex-
tra adrenalinklick. Jag gjorde nu, som det
skulle visa sig dagens största misstag. Efter-
som jag bedömde ett snabbt upptag om
Arnes iakttagelser var riktiga, lämnade jag
min ryggsäck kvar i bilen. Boris var som van-
ligt taggad. När jag efter si så där tvåhundra
meter, släpper honom hade han redan sniffat
älg i näsborrarna. Han försvinner med stor
iver och efter fem minuter kommer den för-
sta serien av skall. Lugna älgar, lugn hund,
tänkte jag.

Älgarna stod kvar i upptaget och nu var det
musik i skogen. Efter en kvart börjar älgarna
att röra på sig, men inte fortare än att ståndet
övergick till gångstånd. Riktningen var norra
delen av Tallsjön . Det fanns nu goda utsik-
ter att ekipaget skulle passera mossen där
Arne satt med dunkande hjärta.

Så kom då upplösningen, vad jag trodde, ett
skott blandar sig med Boris konsert. Efter en
stund hör jag hur Boris fortfarande skäller
serier allt längre bort. Så kommer anropet
från Arne:” Hallå Nils kom, jag har skjutit på
en kalv, men den ligger inte.” Jag trasslar
mig fram i den blöta myren till Arnes pass.

Där står en mycket uppbragt kompis. Han
brukar alltid visa upp ett soligt grin när vi
ses. Idag hade anletsdragen utbytts mot ett
bekymrat och tankfullt utseende.

Arne som är en mycket omdömesgill jägare
och duktig skytt, berättar nu hur det utspelat
sig. Jag har inget att skylla på säger han är-
ligt. Det var gångstånd ända fram till passet.
Ko med kalv dök upp med Boris i hälarna.
De kom rakt emot mig som på ett pärlband.
På trettio meter skjuter jag skottet mot kal-
ven. Jag tycker mig se att kalven rycker till
en aning, tror att snart faller den. När jag i
nästa ögonblick ser älgarna försvinna bakom
en grupp martallar, börjar jag känna tvivel.

Boris som nu inte hördes längre hade fort-
satt med kon. Men var kalven med, eller hade
den fallit?  Jag försökte muntra upp Arne
med teorin att kalven säkert fallit längre bort.
Skottplats undersökningen blev inte alltför
upphetsande. Några korta ljusa strån, var allt
jag hittade. Inget blod, inga tecken på ben-
skador eller spretande klövar.
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Det var mjukt i markerna och spår avtrycken
var relativt lätt att följa. Jag bad Arne söka
upp en plats där han kunde avlyssna Boris´
framfart och sedan via radion hålla kontakt
med mig. Klockan var nu halvelva. Jag vis-
ste vad som var min uppgift, att noggrant
handspåra älgarnas väg och förhoppnings-
vis hitta kalven.

Efter en timmes spårande hade jag ännu inte
sett ett tecken på att kalven var skadad. Kon
och kalven följdes åt med Boris som kon-
trollant. Jag hörde nu svagt skall i fjärran,
samtidigt som Arne anropade på komradion.
Han meddelade att han tyckt sig höra Boris
i närheten av Grytmossen. Så knäppte det
till i radion och blev tyst. Jag hann inte in-
formera mig fullt ut och kunde bara säga för
mig själv ”jävla radio”. Det visade sig att
kommunikationerna var brutna  för den da-
gen.

Nu började magen göra sig påmind om att
det gått åtskilliga timmar utan påfyllning.
Kaffe och mackor låg kvar i bilen och för-
modligen skrattade åt mig. Stegen började
bli tyngre, det hade nu gått ca två och en

halvtimme. Jag stannade då och då och lyss-
nade efter Boris. Hans skall hördes med va-
rierande styrka fortfarande långt bort. Jag såg
i spårningen att det varit kortare stånd, men
inget tydde på att kalven legat. Ett högt berg
blev nästa avlyssningsplats. Därifrån hördes
skallen bra och jag konstaterade att det nu
var ett veritabelt ståndskall. Nu blev stegen
lättare när jag trodde att upplösningen var
förestående.

Kollar vindriktningen, en omfattade kring-
gående rörelse var nödvändig. Helt plöts-
ligt prasslar det till bakom mig, en puff på
handen och Boris uppenbarar sig för kon-
sultation. Duktig hund, säger jag, fortsätt du
jakten. På några sekunder var han borta igen
och några minuter senare hörs han åter och
visst var det ett klangfullare skall efter besö-
ket hos husse

Vindriktningen var nu lämplig, ansmyg-
ningen började. I kanten på en mindre mosse
såg jag först Boris cirkulera runt en liten tät-
ning. Han ljusa yviga svans kontrasterade
effektfullt mot omgivningen. Skallen var
avgrundslika. Inne i tätningen skymtade

Älgarna motionerar Nils och Boris
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något mörkt. Plötsligt gjorde kon ett utfall
och hamnade i mitt blickfång. Boris pare-
rade skickligt. Någon kalv såg jag inte till,
trots ivrigt spanande.

Kon drar sig tillbaks i den skyddande vege-
tationen. Något rör sig på nytt i marknivå.
Två små öron klipper fram och tillbaka. Kal-
ven måste ligga där, tänker jag. Boris har
givetvis noterat min närvaro och besöker
mig då och då. Ser ut att tänka ”vad fan hål-
ler du på med”. En förmodad vindpust från
mig gör kon orolig. Helt plötsligt går hon
fram dit jag såg kalvöronen, puffar till kal-
ven. Jag hör kalven resa sig, något skott till-
fälle erbjöds inte. Boris signalerar sorgsamt
”att det skall vara så komplicerat. Återigen
fick jag anledning att förbanna mitt tilltag
att lämna ryggsäcken i bilen. Nu var jag or-
dentligt trött och hungrig. Kunde konsta-
tera ett borttonande gångstånd. En titt på
klockan visade kvart över två. Halv fyra
skulle det säkert vara slut på skjutljuset för
dagen.

Jag knegade på, men kände plötsligt att krop-
pens förråd av reservnäring närmade sig en
påtagligt låg nivå. Plötsligt började jag ta
snedsteg, kände att benen vek sig och satte
mig med dunkande hjärta. Symtomen kände
jag igen från ett femmils lopp på skidor, en
gång när det begav sig. ”Brödskärra” kallas
det visst för. Nu är nog infarkten nära, tänkte
jag, försökte resa mig upp på vingliga ben.
Lyckades skärpa till mig så pass att benen
började röra sig i flyktingarnas spår igen.

Omtumlad kom jag fram till en skogsbilväg.
Jag satte mig på vägkanten, önskade främst
av allt att Arne eller någon annan skulle dyka
upp. Jag lystrar till, visst är hundskallen nu
på väg mot mig. Det kanske bara är en illu-
sion. Men jag måste flytta mig ner till ett
mossdrag ett par hundra meter från  vägen

säger hjärnkontoret. Väl nere på tänkt plats
ser jag älgarna i sakta trav komma fram i
andra ändan på mossen. Boris avslutade tå-
get något hes efter en hel dags skällande.

Avståndet mellan kon och kalven var nog
ca: tjugo meter, misstänkt långt i denna si-
tuation, tänkte jag. Nu eller aldrig, fundera
jag. Visst såg kalven trött och slokörad ut.
Jag lyfter bössan och hittar träff ytan. Kal-
ven gör ett sista språng och faller sedan.
Boris är i samma sekund framme. Ger kalven
några avskedskall, Noterar med ett par
slickningar i näsborren ”du ligger still”. Säk-
rast ändå att rycka lite ragg. Så kryper han
ihop och lägger sig nära kalven.

En trött husse  och en trött hund, men bägge
nöjda och glada att allt var över för denna
dag, ”trodde vi”. I skumrasket passades kal-
ven. När vi kom ut till vägen, väntade nya
arbetsuppgifter.

Var kalven skadad när jag sköt den, frågar
sig kanske någon? Visst var den skadad, en
låg träff som tangerade nedre lungfästet.

Vad som väntade på Boris och mig fortsätt-
ningsvis denna kväll, får ni reda på i nästa
nummer av medlemstidningen.

Nils Bäcklin
Det var en gubbe som låg på sjukhus.

Doktorn kom in och frågade:- Har ni haft röda hund?- Nä, men en liten terrier.
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Unghundsgranskningen
Svenska Finskstövarföreningen bilda-
des i början av 80-talet. De som då
arbetade med avelsfrågorna hade
ingen klar bild av standarden på ra-
sen. De hundar som de visste något
om var de som startats på jaktprov,
och det var en liten andel av alla hun-
darna i rasen. I början startades
denna avelsgranskning mera för att
samla information om rasens stan-
dard och mindre för att använda den
som ett avelsinstrument.

Ett mycket intressant faktum som uppdaga-
des när arbetet kommit igång var att hälften
av alla hundar som någon gång kom till start
på jaktprov hade startats redan vid två års
ålder! Det kom som en stor överraskning. De
flesta hundar som blir duktiga jakthundar
visar således tidigt om vad som komma skall.

Jag känslan av att vi idag befinner oss i un-
gefär i samma situation med hällefors-
hundrasen . Om de jaktprovsmeriterade hun-
darna vet vi mycket, i alla fall fullt tillräck-
ligt, om några till vet vi lite mindre, men om
den breda massan har vi mycket begränsad
kunskap. Att starta en bra älghund på jakt-
prov borde för alla som är intresserade av att
utveckla vår ras till något riktigt bra vara en
självklarhet, allrahelst om man vill köpa
ännu en hälleforsare när den gamla har tjä-
nat ut.

Intressant är det att få veta på vilken jaktlig
nivå hundarna ligger, att kunna se i vilka
kullar man kan skönja utvecklingsbar jakt-
förmåga och inte minst där förmågan och
intresset förefaller vara som bortblåst. Det är
ju trots allt så att många hundar inte kom-
mer upp till den förmåga som krävs för att

vara värda att starta på ett prov, och det är
ingen som förväntar sig att någon skall ödsla
sin och andras tid och pengar på att springa
jaktprov med sådana. I just det läget uppstår
nuvarande brist i den information om hun-
darna som är så värdefull.

Det vi i styrelsen nu enats om är att försöka
skapa en bredare bild av våra hundars jakt-
förmåga. Det skall vi göra genom att kon-
takta alla hundägare till varje årskull av häll-
eforsare. Hundförarna skall under hundarnas
första riktiga jaktsäsong, dvs den höst som
kommer efter det att hundarna fyllt 1 år, föra
protokoll över samtliga dagar de varit med
hundarna i skogen med ambitionen att jaga
eller jaktträna hunden. En av bristerna med
jaktprov är ju att antalet tillfällen då man
bedömer en hund kan bli för få om man t ex
går två jaktprov som går dåligt och sedan
tröttnar. En sådan hund kan ju ändå vara
mycket talangfull. Vädret är också sådant
som kan ställa till det när man ska gå ett
jaktprov. Har man otur stormar det eller så
har det snöat två decimeter nysnö natten
innan man ska gå ut.

Skälet för att hundarna bedöms vid så pass
låg ålder är att de inte kommer att vara mera
lika varandra i utveckling än just vid denna
tidpunkt. Påverkan avseende exempelvis
hundförarens kompetens, jaktmarkens stor-
lek och form samt älgtillgång etc får större
inverkan på hunden för varje år som går.

Det är således den medfödda jaktliga förmå-
gan som vi letar efter!

De moment som vi valt att få bedömda är
sök och förmåga att finna älg, förmågan att
ställa älg samt viljan att förfölja flyende älg.
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Det är som vi ser det de allra viktigaste (väl
medvetna om att andra egenskaper krävs för
att man skall vara nöjd med en älghund). Vi
anser att dessa är starkt nedärvda och ele-
mentära, därför väljer vi att endast ta med
dem. Förmåga och vilja att återvända till
föraren är ju också elementärt men det är
något som kan ha en större miljömässig på-
verkan. Man får också en bättre bedömning
om man har få saker som man frågar om vid
tester som den här, felmarginalen blir min-
dre ju färre frågor du ställer.

Du som hundägare skall betygsätta din hund
på en skala från 1-5, där 5 är det högsta bety-
get. Mallar för betygssättning får du i brev-
lådan i augusti, samt ett protokoll med fyra
kolumner där du fyller i det datum då du
varit ute skogen, sökpoängen, poäng för stäl-
lande av älg och vilja att förfölja flyende
älg. Det är följaktligen inte något tidskrä-
vande arbete vi förväntar oss av dig, fem
minuter per jaktdag borde räcka för att fylla
i protokollet.

Augusti är för övrigt den månad när den late
hundägaren börjar träna sin hund för jakten.
Att vi valt att skicka ut protokollen då är för
att det inte ska vara för avlägset till jakten.
Ligger jakten långt fram i tiden är det lätt att
pappren hamnar i någon skrivbordslåda och
glöms bort.

Detta arbete ligger nu i sin linda, och det är
sannolikt att finslipningar kommer att bli
aktuella under de första åren. Vår målsätt-
ning är dock att ändra så lite som möjligt för
att resultaten skall bli jämförbara.

Som avslutning vill jag nu komma med en
påminnelse av det viktigare slaget för att det
här ska få det värde vi hoppas på. För att vi
ska hitta alla hundägare vänder vi oss till
Svenska Kennelklubben. Vi får av dem en

lista över alla personer som är registrerade
ägare av stamboksförda hälleforsare. Tyvärr
har det visat sig att många inte skickat in sin
ägarregistrering. Det är ett formulär som
skulle ha följt med när ni hämtade valpen.
Det skall fyllas i av uppfödaren eller hund-
ägaren och skickas in omgående när valpen
är såld. Görs inte det når vi er inte! Kontrol-
lera om du skickat in detta papper!

Nu i vår går de första exemplaren av ung-
hundsgranskningen ut till ägare av hundar
födda 2003. Det blir givetvis inte alldeles
rätt. Du skulle haft protokollen augusti 2004,
men det här arbetet var inte klart då. Vi vill
ändå att du skall göra en bedömning av din
hunds medelprestationer under den gångna
hösten. För att täcka upp informationen får
de även delta i kommande hösts granskning
tillsammans med årskullen 2004. Du som har
en hund född 2003 och ännu inte fått någon
unghundsgranskning i brevlådan skall kon-
takta mig. Adress och nummer finns på an-
nan plats i tidningen.

Hälsningar från Lit i april.

Jörgen Marcusson

- Hur får du upp din man om morgonen?
- Jag slänger katten i hans säng.

- Hjälper det verkligen?- Jodå, hunden sover där.
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Zorros märke
Året var 1982 då nästan allting hände,
vårt andra barn föddes, en ny bil in-
handlades, husköp i hembyn Hus-
bondliden som medförde flyttning
från Lycksele och sist men inte minst
blev jag hundägare.

Började min älgjägarbana 1970 som pass-
kytt. Redan efter tre-fyra år väcktes tanken
om älghund för passandet tidvis dötrist det
hände sällan något, hundföraren var däre-
mot alltid i händelsens centrum.

Av min gode vän och livskamrat Nils Sund-
ström från Rockmyrheden, beläget inom
Sorsele kommun, blev jag lovad en valp från
hans fars uppfödning. Valpen var en så kal-
lad ”Hälleforsare”. Valpen födds den 19 ja-
nuari 1982 och fick namnet Zorro.

Jag skall i denna berättelse redovisa Zorros
två första levnadsår. I slutet av mars hämta-
des Zorro hem och i det här fallet är ”hem”
en trerums hyreslägenhet i Lycksele. Våran
son var endast 6 veckor så förutsättningarna
var inte de bästa, man kunde lugnt säga att,
”det är mycket nu”.

Jag vill göra läsarna uppmärksamma på att
jag som hundförare var mycket ”grön” ingen
kunskap eller rutin, med andra ord ett riktigt
”blåbär”.

Tanken med detta valpköp kan nog inte miss-
tolkas, att den skulle jaga älg var självklart,
suverän ståndhund dessutom ja det var på
förhand givet. Injagning?? Hur gör man??
Vad är viktigt?? En stor del av den vakna
tiden upptogs mina tankar av injagningens
mystik och hemlighet.

Jag inhämtade en massa råd om hur man
skulle göra/inte göra från kända hundförare,
den enes råd var inte likt den andres och viss
”härva” uppstod i hjärnkontoret över alla
dessa råd och förmaningar. Ur denna flora av
information tog jag fasta på de råd som i
mina öron verkade vettiga och någorlunda
stämde med min egen uppfattning. ”Skogs-
vana, börja tidigt, gå i rätt vind, gå ej ihjäl
hunden, det är hunden som ska jaga inte du”
osv. Injagningsperiodens besvikelser och
glädjeämnen känner ni säker till utifrån era
egna erfarenheter, därför nog om detta.

Under sommaren vistades vi
mycket i sommarstugan ett par mil
söder om Lycksele närmare bestämt
Gravsjö, min frus födelseort. En
sommardag i mitten av juli gick jag
för att inventera ett vedskifte, Zorro
var med för skogsvanans skull.
Zorro följde stigen och försvann.
Han är snart tillbaka, tänkte jag.
Hundskallet väckte mig ”va skäll
han nu på en tjärstubbe eller an-
nan tokighet”, tänkte jag. Jag går
för att kolla ståndskallet, tanken
att det skulle vara älgkontakt fanns

Fullt upp med en valp och barn i lägenhet
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inte i mitt huvud. Fel tanke, det var en riktig
storoxe Zorro skällde på. Tjuren irriterades
av skällandet och började springande jaga
Zorro, avståndet mellan hund och älg mins-
kade snabbt. Nu går det h-vete, tänkte jag.
Zorro hittade stigen hemåt och älgtjuren tog
en annan väg. Han har väl skrämt Zorro för
tid och evigheter, tänkte jag. Jag mötte en
glad Zorro efter ett hundratal meter för sä-
kerhets skull tog Zorro i bandet och spårade
älgen, all eventuell rädsla skulle bort. Detta
var Zorros första älgkontakt vid 6 månaders
ålder. På vägen hem började gröningen (jag)
fantisera om vilken älghund Zorro skulle bli,
älgarnas skräck, skoveltjurarna skall falla
som käglor osv, osv, framtiden hade svaren.

Det var ”Sjöskiftet” som gällde när jakten
startade i september 82 och jag fick förtro-
endet att gå med Zorro. Kopplet ströks av
valpen (8 mån) som mest liknade ett gult
ulligt nystan som studsade omkring i sko-
gen och som tidvis lämnade mig 5-10 min.
”Vad kul det här var, vad ska vi göra” tyck-
tes han säga.

När vi passerade ”Lillviksbränte” och kom
in i ”Granhulte” stelnade plötsligt Zorro till
och svansen fälldes. Han liknade mest en
gul staty, endast öron och nos rördes. Ta dem
viskade jag, misstanken om älg i ”Granhulte”
var riktig. Älg/älgarna gick lös med våld-
samt brakande, den gula statyn stod kvar,
inte mogen ännu, tänkte jag.

Första smällen kom vid pass ett, hemvärns-
övning vid pass sex, ja det lät så. Hur gick
det? Via radion upplystes jag om att älgen
vid pass sex låg, men att eftersök behövdes
vid pass ett. Där var en tjur påskjuten som
hade gått undan. Det blev min uppgift att
fixa eftersöket ”du har ju en älghund” fäll-
des i en spydig kommentar. På med kopplet
och iväg, väl framkommen till olycksplat-

sen möttes jag av en något stirrig jägare. Tju-
ren kom fram där, han pekade på en liten
skogsdunge vid kanten av en stor blötmyr.
När det small kastade han om och försvann
upplystes jag vidare om. Skogsholmens enda
björk skvallrade om att älgen var träffad, den
var rödfärgad. 150-200 m blötmyr fram till
”Oxibäcken” som liknade mest ett vatten-
fyllt risfält i Kina. RUTINBRIST!, SMÄRTA!,
VAD GÖRA! HJÄLP!!

Jag släppte Zorro att spåra var med mina
ögon omöjligt, det var för mycket vatten.
Hundskallet från Oxibäckshållet väckte mig
ur min förtvivlan. Jag spanade ut över blöt-
myren, ingen älg! Hundskallet fortsätter –
va f-n skäller han på jag måste kolla. Med
bössan i handen springer jag mot skallet, å
där i bäcken ligger älgen, en liten kviga (som
skulle vara en tjur) till hälften under vattnet
men med framdelen på fast mark. Vid huvu-
det står en glad och ivrigt skällande Zorro.
Total lycka eventuellt tvivel angående älg-
hund började skingras.

Oktober 82. En vuxen kvar på tilldelningen,
ånyo skulle ”Sjöskiftet” jagas, ofta kallad
för ”köttgrytan” av jägarna. Vi utgick från
”Hällvika” för att få bästa vinden, passerade
”Björkbränna” och gick över ”Fiskbäcken”
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mot ”Hövägen” där jag stannade för att in-
vänta Zorro. Under väntetiden spanades
skogsområdet på andra sidan myren av
(100m). Där fanns en detalj som inte borde
vara där, jag kontrollerade med kikaren vil-
ken bekräftade mitt synintryck, bakbenen
på älgkalv. Jag sjunker ihop, pulsen stiger,
var är hunden? Väntan, Zorro kommer i bak-
spåret och passerar mig, intet ord sägs. Zorro
fortsätter rakt mot älgarna och försvinner.
Tystnad sedan upptag och hundskall, spän-
ningen är olidlig. Hjärtat var på väg ur brös-
tet, benen bär inte, förlamad. I en glänta ser
jag två kalvar gå lös, kon följer efter, skal-
landet fortsätter en fjärde älg finns där men
vad? Storoxen, SKOVELTJUREN går lös han
följer kon och kalvarna. Sedan följer tyst-
nad, besvikelse och normalpuls. Jag medde-
lar övriga i laget om att storoxen finns i såtet,
pass opp.

Besviket står jag kvar för att invänta Zorro,
väcks ur mina tankar av ett brakande bakom
min rygg, helomvändning – två kalvar på
andra sidan myren på väg att passera mig,
kon kommer efter men var är tjuren? Jo där,
stor och mäktig, i god fart men var är Zorro?

Jo 20 meter efter, skjut för f-n, för långt, åt h-
vete med avståndet. Hårkorset i femettan –
pang –ingen träffmarkering – glömt fram-
förhållning glömt, fan. Jag meddelar övriga
att stortjuren är påskjuten. Vad nu? Stånds-
kall 300 m bort, det tog nog ändå! Förlam-
ningen är bruten jag springer mot skallet,
konstigt gångstånd mot mig, jag stannar.
Zorro kommer skallande mot mig och tittar
ängsligt efter sig. Han är osäker och behöver
stöd, jag möter honom och ger honom
mycket beröm, var är älgen? Ta han! Zorro
vänder och försvinner, nytt ståndskall – går
nu snabbt, jag ser Zorro i myrkanten – ingen
älg, jo där en svag rörelse. Storoxen var död
när jag kom fram. Jag satte mig på älgbogen
och kallade till mig Zorro som var en aning
reserverad, för hur kunde husse sitta på detta
stora skräckinjagande djur.

Efter mycket beröm och lek runt storoxen
(20 taggar) försvann Zorros betänkligheter.
Var kulan tog kan nog läsarna räkna ut, det
var ett så kallat perfekt injagningsskott, men
vem brydde sig, inte jag i alla fall. Zorros
första jakthöst hade gått över all förväntan,
drömmen om storoxens fall blev en verklig-
het. SKULLE DET KOMMA MERA?

Fortsättning följer i nästa nummer.....

Många jägarhälsningar från
Staffan Andersson Husbond-
liden

Första storoxen är fälld
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Tico
Här kommer några rader från
Väskusten. Jag hämtade min tredje
Hälleforsare Tico från Trondheim i
juli min ”andra” Kim fyllde 13 år ny-
årsafton och är i fin form ännu.

Tico har varit i kontakt med älg tre gånger,
vi hade tre kalvar kvar på licensen den 19dec
men det blev inga bra lägen för Tico. Tredje
gången var det lite snö 29dec, 10 dagar efter
att jakten var slut fick Tico kontakt med Tjur,
kviga,ko och kalv. Lugnt fint upptag efter
5min flyttar dom 200 meter ser att Tico hål-
ler på med ett djur i en tät tallplantering ef-
ter ytterligare 10 min flyttar det sig i en båge
tillbaka till upptaget det visar sig vara kal-
ven som lämnat den övriga gruppen. Där kan
jag betrakta Tico och kalven inom 30 meter
i över en timma Tico hälsar på mig fyra
gånger, varje gång fick han en köttbit som
han grävde ner. Jag tog ett tjugotal bilder
med min gamla kamera det hade suttit bra
med ett gevär i det läget.

Tico har ju tiden för sig eftersom han bara är
sju månader. Efter en tim och 15 min kopp-
lar jag Tico och vi drar oss båda nöjda hemåt
och kalven går så sakta tillbaka till kon.

Tico skall imorgon hälsa på sin broder King
son finns 10 mil bort i Dalsland. Tico är efter
Tej  och Mira .

Bästa Hälsningar Kjell Holmsten
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Älghundklubbar Kön Ettor Tvåor Treor Noll Np Totalt Procent
Sydsvenska Tikar

Hanar

Västsvenska Tikar 2 2 100%
Hanar

Östsvenska Tikar
Hanar 1 1 2 50%

Gävleborgs Tikar 1 1 0%
Hanar 2 2 0%

Bergslagens Tikar 1 1 100%
Hanar

Dalarnas Tikar 3 1 3 0%
Hanar 1 1 2 2 50%

Jämtl/Härjedal Tikar
Hanar 1 1 2 2 4 50%

Västernorrland Tikar
Hanar 1 1 100%

Västerbotten Tikar 1 1 5 2 7 29%
Hanar 3 2 1 6 83%

Norrbotten Tikar
Hanar 2 1 2 5 60%

Summa prov: 12 4 2 18 7 36
Uttryck i procent: 33% 11% 5% 50%
Hanar 9 2 1 9 21
Tikar 3 1 1 9 14

Resultat höst 04- vår 05 fördelade på älghundklubbarna
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Jaktprovsresultat

Här presenteras jaktprovsresultaten för säsongen hösten 04 och våren 05.
Endast 1-3 pris redovisas.

Västsvenska Älghundklubben
TROJA

Regnr: AS16993/2002 Född: 20020225  Far: AS00560/94  NALLE   
Mor: AS40761/2001  Ronja Ägare: Mikael Ivarsson

Provdatum: 20041206  Erhållet pris: 1      Poäng: 87  

Domare: Rolf Persson
Hunden släpptes kl: 0750 Provet avslutades kl: 1550
Älgarbetetets längd: 285 min.  Gångstånd: 6 min. Fast stånd: 184 min.

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

Provtext: Troja ut i sök i turer om 3-10 min i lugnt tempo, lätt att kalla in under sök. Det är
dåligt med spår och visten i området. 10.50 lugnt upptag 500 m bort, stånd i upptaget. Troja
skallar med 90-105 skall/min med mycket bra
hörbarhet. 1235 missl ansmygning, älgen går
undan i 1 km med Troja tyst efter.1305 nytt
fast stånd. 1347 sktf på ensamt djur. 1348 föra-
ren visslar på Troja som kommer och blir
omklappad, släpps och återgår genast till äl-
gen. 1352 stöt, gångstånd i 400 m sedan fast.
1425 ny lyckad inkallning. 1430 hård stötning,
sken, Troja tyst efter. 1535 återkommer Troja
utan att vi hört något. Vi går till provslut utan
att något mer händer. Provet avslutas 1550.
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ZAZZI

Regnr: AS31039/2001 C Född: 20010319 Far: AS00376/95 A NALLE
Mor: AS00459/96 B ZITA Ägare: Svensson Mikael, Mariestad

Provdatum: 20041202 Erhållet pris: 1 Poäng: 72
Domare: Johan Lundell
Hunden släpptes kl: 0758 Provet avslutades kl: 1405
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 2 min. Fast stånd: 202 min.

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

Provtext: id. ok, Zazzi söker i turer om 3-5 min i bra tempo,0905 upptag c:a 200m bort,
flyttar sig efter några skall c:a 200m, står fast till 0940 då det blir gångstånd,0942-0953 åter
fast,då tar Zazzi kontakt, återgår omg,0956-1052 åter fast,1040 har jag sktf på två vuxna
älgar,1048 görs inkallning som lyckas efter flera försök,1052 görs en lätt stöt, Zazzi tar
kontakt för att direkt ta efter älgarna,1115-1130 åter fast, har sktf igen,1130 går älgarna
undan utan stöt, Zazzi tar kontakt igen, återgår omg.1230-1240 åter fast,kontakt,1245-
1250 fast,kontakt,1255 fast till provslut, då vi avslutar med en lyckad inkallning, Zazzi
skallar med 65-80 skall/min med bra hörbarhet under dagen

Östsvenska Älghundklubben
HÄLGE

Regnr: AS37181/2001 A Född: 20010525 Far: AS00462/96 B SIMBA
Mor: AS00840/95 A MOA Ägare: Stefan Ivarsson, Herräng

Provdatum: 20040102 Erhållet pris: 1 Poäng: 73
Domare: JANSSON SETH
Hunden släpptes kl: 0915 Provet avslutades kl: 1600
Älgarbetetets längd: 215 min. Gångstånd: 11 min. Fast stånd: 129 min.

Tempo i sök: 9 Sökets omfattning: 9 Förmåga att finna älg: 9
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 7
Ståndsskallets kvalitet: 6 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 5
Skalltid: 7 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 9
Samarbete: 9 Lydnad: 4
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Provtext: provplats Sotter. Id ok. Hälge ut i ett
utmärkt sök och tempo. Upptag ca 4-500 m
bort lugnt gångstånd i 300m där det blir fast .
Efter110 min är vi på ståndet där vi får bra
skott på ko med kalv, som går och betar med
Hälge skallande runt dem. Ägaren gör inkall-
ning som ej lyckas. Jag stöter, fast efter 200 m
i 3 min, sedan gångstånd fram till våra spår
där det blir sken med hunden tyst efter. Skall
hörs sedan långt borta som tonar ut. 13.20
tyst. Hälge åter 14.35. Ut i sök som tidigare.
Provet avslutas och hunden kopplas.

Bergslagens Älghundklubb
FALKBERGSHÖJDENS BENITA

Regnr: AS28562/2001 Född: 20010321 Far: AS00519/92 C TITO
Mor: AS00551/97 A STELLA Ägare: Andersson Stig, Säffle

Provdatum: 20041217 Erhållet pris: 1 Poäng: 81
Domare:
Hunden släpptes kl: 0815 Provet avslutades kl: 1336
Älgarbetetets längd: 294 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 240 min.

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

Provtext: Tiken gör två sökturer på 6 min i mycket bra tempo. Inkalln. under sök u.a. Upptag
500m från oss i medvind. 0918 förflyttning 250m. 0919 hörs skall. 0954 tyst, tiken besöker
oss. 1000 skallar tiken på samma plats. 1029 skottillfälle. 1047 misslyckad inkallning,
stötning. 1050 fast stånd 500m bort. 1134 inkallning, ngt tveksam. 1140 stötning. 1144 fast
800m bort. 1229 misslyckad ink. hård stötning. 1236 fast 1 km bort. 1254 misslyckad ink.
Skottillfälle 30m. Mycket hård stötning. 1328 Benita möter oss. Skallar i medel 78 skall/
min utan uppehåll med mycket bra hörbarhet. Provet avslutas med att tiken kopplas.
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Dalarnas Älghundklubb
TITAN

Regnr: AS31042/2001 B  Född: 20010330 Far: AS00751/98 D TOMBA
Mor: AS00822/97 A AJJA Ägare: Ax Erik, Malung
Provdatum: 20041120 Erhållet pris: 1 Poäng: 78
Domare:
Hunden släpptes kl: 07.55 Provet avslutades kl: 15.05
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 14 min. Fast stånd: 172 min.

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

Provtext: Nötkölsberget, Malung. Id.ua. Pejl. 10.05 upptag ca 200 m, skäller med 60-65
skall/min med bra hörbarhet. 11.36 skottillfälle, lyckad inkallning, stöt, tyst. 11.38 åter fast
ca 150 m . 12.09 skottillfälle lyckad inkallning, stöt, tyst. 12.11 åter fast ca 150 m. 12.16
hunden på besök. 12.17 åter fast samma ställe. 12.28 tyst. 12.30 hunden på besök. 12.32 åter
fast samma ställe. 12.58 tyst. 13.00 hunden på besök. 13.02 åter fast samma ställe.13.09
missyckad inkallning, skottillfälle, tyst. 13.13 åter fast ca 300 m. 13.15 gångstånd ca 3-400
m. 13.29 tyst. 13.51 hunden åter, söker i turer om 5-15 min i mycket bra tempo.

Jämtland/Härjedalens Älghundklubb
BJÖRNSVEBACKENS RICCO

Regnr: AS28565/2001 A Född: 20010405 Far: AS00871/92 A BORRO
Mor: AS00782/98 A STÅSCHA Ägare: Eggen Bjarne, Lillhärdal
Provdatum: 20041117 Erhållet pris: 1 Poäng: 92
Domare: TRYGG PETER
Hunden släpptes kl: 07.50 Provet avslutades kl: 14.45
Älgarbetetets längd: 257 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 245 min.

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



19

Provtext: Hunden söker i mkt bra tempo i
perioder om 20 min. 09.45 blir det fast upp-
tag ca 1,5 km bort, hunden skallar 80-90 skall/
min. 11.45 gör hunden ett besök, kopplings-
bar. 11.50 skottillfälle ko + kalv 30m. 12.05
inkallning, kommer med viss tvekan,
kopplingsbar. 12.18 stötning, fast stånd igen
12.20 300m bort. 13.00 ny stötning som blir
fast igen 13.03 ca 600m bort. 13.44 inkall-
ning och hunden kommer direkt, kopplings-
bar. 13.55 hård stötning, älgarna i sken, hund
tyst efter, åter 14.02. Vi går provtiden ut och
hunden söker som förut. Ingen mer älg-
kontakt.

GRIM

Regnr: AS00836/97 Född: 19970930 Far: AS00876/91 NALLE
Mor: AS00414/92 KLARA Ägare: Fjällberg Daniel, Offerdal
Provdatum: 20040930 Erhållet pris: 2 Poäng: 67,5
Domare: HAGLUND MATTIAS
Hunden släpptes kl: 07.30 Provet avslutades kl: 15.55
Älgarbetetets längd: 262 min. Gångstånd: 7 min. Fast stånd: 208 min.

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

Provtext: Hunden söker under första tim. med turer på 2-3 min. i godtagbart tempo. Senare
med turer på 5-15 min. i bra tempo. Inkallning av sök ok. 10.55 upptag 200m bort, fast
stånd. 11.07 tyst. 11.12 fast stånd ca 600m bort. 11.45 gångstånd, 11.52 fast stånd. Har
skallat med 20-25 skall/min med uppehåll. 13.05 skottillfälle, 13.10 misslyckad inkall-
ning. 13.15 stöt och tyst. 13.17 fast stånd ca 250m bort. 13.33 hunden tar flera kontakter
med oss under resterande tid. 13.50 stötning och tyst. 13.58 fast stånd ca 300m. bort. 14.43
mkt hård stöt och tyst. 15.00 fast stånd ca 600m bort. 15.05 tyst. 15.17 hunden åter. Sedan
kl. 13.00 har skallat 45-50 skall/min. Söker till provtidens slut.
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URAX

Regnr: AS00785/98 B Född: 19980520 Far: AS00282/93 ARGUS
Mor: AS00001/91 MYRAN Ägare: Linné Anders, Bispgården
Provdatum: 20041202 Erhållet pris: 1 Poäng: 76
Domare: WIKHOLM OLLE
Hunden släpptes kl: 0820 Provet avslutades kl: 1508
Älgarbetetets längd: 230 min. Gångstånd: 0 min. Fast stånd: 144 min.

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

Provtext: Långliden, Sundsvall. Hunden sö-
ker i mycket bra tempo i turer om 15-20 min.
0937 traktbyte. 0958 nytt släpp. 1008 upptag
400 m, sken. Åter 1030. 1107 upptag 500 m,
stånd i upptaget. Hunden skallar med 75-80
skall/min, mycket bra hörbarhet. 1208 tyst.
1215 på besök, kopplingsbar. 1235 tillbaka
och skallar igen. 1320 skottillfälle, som blir
stöt, undan 500 m. 1325 fast, 1403 på väg mot
ståndet tystnar hunden, sken. Hunden åter
1435. Provet avslutas utan någon mer älg-
kontakt. Kan kallas in under sök.

Västerbottens Älghundklubb
BONZO

Regnr: AS13602/2003 Född: 20020829 Far: AS00476/96 * PAJO
Mor: AS00608/94 A PUMA Ägare: Åström Georg, Vindeln
Provdatum: 20041212 Erhållet pris: 2 Poäng: 61,5
Domare: HÄGGLUND INGEMAR
Hunden släpptes kl: 0750 Provet avslutades kl: 1420
Älgarbetetets längd: 125 min. Gångstånd: 1 min. Fast stånd: 95 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 9 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 5 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 3
Skalltid: 4 Skallets hörbarhet: 7 Skalltäthet: 5
Samarbete: 9 Lydnad: 4
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Provtext: Ut på en gång och blir borta till 0825. Traktbyte och nytt släpp 0855. Upptag
0900 avstånd 400-500 m. Efter 500-600 m fast stånd. Hunden skallar ca 60 skall per min.
Periodvis uppehåll i skallgivningen som är något störande. Mycket bra hörbarhet. 1030
börjar vi gå mot ståndplatsen. Älgarna hör oss i det skrapiga föret och det blir sken 1035.
Hunden tyst efter. Kommer åter 1105. Traktbyte nytt släpp 1125. Hunden söker i mycket bra
tempo i turer om 10-25 min. 1310 försvinner hunden och återkommer strax före provtidens
slut utan att vi hört något upptag.

BOY

Regnr: AS47815/2003 B Född: 19961008 Far: EJ REGISTRERAD .
Mor: EJ REGISTRERAD . Ägare: Rådström Pelle/Grundström Erik, Sorsele
Provdatum: 20040928 Erhållet pris: 1 Poäng: 85
Domare: ALENIUS BJÖRN
Hunden släpptes kl: 0730 Provet avslutades kl: 1302
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 20 min. Fast stånd: 251 min.

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

Provtext: Hunden ut, återkommer och när den är på väg ut igen lockar föraren på hunden
som genast kommer och klappas om. När hunden far ut igrn på sök och försvinner, hör vi
renskällen i närheten. 0744 skall på ren sedan tyst. Vi kan se på pejlen att hunden närmar sig
oss. 0802 upptag 600 meter, stånd. Hunden
skallar under hela älgarbetstiden, vid stånd
100 - 110 skall/min mycket bra hörbarhet.
1005 skottillfälle på ko med kalvar, föraren
lockar på hunden som kommer, klappas om
och återgår till älgarna. 1027 stöt, hunden tyst-
nar. 1030 några skall. 1035 stånd ca 800 me-
ter bort. 1109 skottillfälle, föraren lockar på
hunden som inte visar något intresse att
komma. 1114 kraftig stöt, hunden tyst. 1135 -
1145 gångstånd. 1146 stånd ca 2 km från se-
naste ståndplatsen. 1155 - 1205 stånd och sakta
gångstånd. 1205 - 1302 stånd och skot-
tillfällen. 1309 lockas hunden av ståndet och
kopplas. 1335 släpp hunden har ett godtag-
bart tempo, söker i turer om 1 - 5 minuter. 1410
försvinner hunden och är borta till 1455 då
den återkommer.
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BOY forts.

Provdatum: 20040921 Erhållet pris: 2 Poäng: 61
Domare: Stellan Gustavsson
Hunden släpptes kl: 0640 Provet avslutades kl: 1233
Älgarbetetets längd: 153 min. Gångstånd: 48 min. Fast stånd: 97 min.

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

Provtext: Nordanås Fjällnäs VVO. Hunden söker i mycket bra tempo i turer runt 5 minuter,
någon längre sväng. Lätt att kalla in under sök. 0733 upptag 1,5 km, fast stånd. Hunden
skallar 90 - 100 skall/min med mycket bra hörbarhet. 0835 övergår till gångstånd. 0900 fast.
0915 sakta gångstånd till 0938 åter fast. 0958 skottillfälle, misslyckad inkallning och stöt.
1006 hunden åter. Ingen mer älgkontakt.

MEJA

Regnr: AS00796/98 A Född: 19980528 Far: AS00378/93 ZACK
Mor: AS00788/91 TASSA Ägare: Kärrman Kristofer, Gunnarn
Provdatum: 20041112 Erhållet pris: 2 Poäng: 65,5
Domare: HOLMSTRÖM OVE
Hunden släpptes kl: 0804 Provet avslutades kl: 1500
Älgarbetetets längd: 284 min. Gångstånd: 40 min. Fast stånd: 192 min.

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

Provtext: Tiken söker i 3 turer om i snitt 5 minuter, bra tempo och lydnad. 0819 ut och blir
borta. 0940 finner vi med hjälp av pejl tiken i fast stånd ca 3 km bort. Skallar 70 - 90 skall/
min, bra hörbarhet, en del korta uppehåll. 1122 skottillfälle och lätt stöt, går undan. 1123
gångstånd 2 - 3 km. 1200 tyst. 1245 tiken åter vid utgångspunkten, traktbyte till 1305.
Söker 3 och 9 minuter inom Åskilje VVO. 1321 upptag 3 - 400 meter bort, fast stånd. Flera
skottillfällen på ko och kalv under ståndskallet. 1451 misslyckat inkallningsförsök, stöt
älgarna går undan med tiken tyst efter. 1454 gångstånd 3 minuter sedan tyst.
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METSJÖSTIGENS ATLAS

Regnr: AS01033/2000 C Född: 20000406 Far: AS00477/96 A FROJ
Mor: AS00534/95 A MINJA Ägare: Franklin Carl-Jonas, Lycksele
Provdatum: 20041107 Erhållet pris: 1 Poäng: 71,5
Domare: MÅRDNER ROLF
Hunden släpptes kl: 0740 Provet avslutades kl: 1300
Älgarbetetets längd: 170 min. Gångstånd: 40 min. Fast stånd: 115 min.

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

Provtext: Direkt ut. 0745 lugnt upptag
900 meter bort. Hunden skallar med 70
skall/min med mycket bra hörbarhet. 0930
skottillfälle, vuxet djur lätt stöt, gångstånd
1 km. 0945 fast. 0955 gångstånd över
större bäck. Skottillfälle när älgarna går
uppför ett hygge, ko, kalv och tjur. Gång-
stånd 3 km. 1020 sken tyst. Älgarna troli-
gen störda av andra skällande hundar.
1035 hunden åter, traktbyte. 1050 nytt
släpp. Hunden söker i bra tempo, turer om
5 - 15 minuter. Ingen mer älgkontakt.
Busjö VVO.

NICKO

Regnr: AS38452/2002 Född: 20020502 Far: AS00494/96 A KIM
Mor: AS00581/97 A ZINTA Ägare: Andersson Lage, Norsjö
Provdatum: 20041105 Erhållet pris: 1 Poäng: 73
Domare: HOLMSTRÖM OVE
Hunden släpptes kl: 0710 Provet avslutades kl: 1240
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 50 min. Fast stånd: 152 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 6 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 6
Ståndsskallets kvalitet: 8 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 9
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 8 Skalltäthet: 8
Samarbete: 4 Lydnad: 4
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Provtext: Hunden söker i mycket bra tempo och lydnad inom Siksele VVO. Turer om 3 - 11
minuter. 0740 upptag med fast stånd 400 meter bort. Skallar 80 - 110 skall/min, en del
pauser, mycket bra hörbarhet. 0810 gångstånd ca 4 km. 0850 fast. 0920 skottillfälle,
inkallningsförsök, hunden vänder 10 meter från ägaren. 1025 stöt. Gångstånd 10 minuter
sedan fast igen. 1000 skottillfälle, inkallning går ej. 1010 stöt tyst. 1013 fast stånd 400
meter bort. 1105 kraftig vindstöt, sken med hunden tyst efter. Förföljer resten av provtiden.

NINJA

Regnr: AS00832/95 C Född: 19950226 Far: AS00516/90 BOODS
Mor: AS00211/90 FREJA Ägare: Eriksson Björn, Vilhelmina
Provdatum: 20041117 Erhållet pris: 1 Poäng: 80
Domare: BYLUND ESKIL
Hunden släpptes kl: 0750 Provet avslutades kl: 1342
Älgarbetetets längd: 260 min. Gångstånd: 20 min. Fast stånd: 221 min.

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

Provtext: Tiken går ut i sök i per om 2-5 min i bra tempo. 0825 ser vi tiken markera slag av
älg. 0842 lugnt upptag på ca 1200 m. Fast. Tiken skallar med 60-70 skall/min med mycket
bra hörbarhet. 1012 är jag på ståndet och har skottillfälle på en kviga. Tiken cirklar runt
älgen på 5-10 m under lugn skallgivning. 1018 misslyckat inkallningsförsök som resulterar
i stöt. Tiken tyst. 1024 åter fast stånd ca 300 m bort, 1054 på ståndet stöter nu hårdare. Tyst.
1102 gångstånd, 1110 fast. 1140 nytt inkallningsförsök vilket resulterar i ny stöt. Tyst.
1145 sakta gångstånd fram till 1157 då det åter står fast. 1242 gör vi en kraftig vindstötning
som resulterar i sken. Tiken återkommer 1302. Vi går vidare till provslut. Tiken kan kopplas
under sök.

- Vad är det för kranium? Frågade turisten

på museet i Paris.- Det är Napoleons, svarade vaktmästaren.
- Och det här lilla kraniet?- Det är Napoleon som barn.
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PLUTO

Regnr: AS01048/2000 B Född: 20000420 Far: AS00071/92 SAMO
Mor: AS00357/93 AYLA Ägare: Ylinenpää Ove, Övertorneå

Provdatum: 20041211 Erhållet pris: 1 Poäng: 79
Domare: Karl-Erik Harnesk
Hunden släpptes kl: 0755 Provet avslutades kl: 1307
Älgarbetetets längd: min. Gångstånd: 4 min. Fast stånd: 266 min.

Tempo i sök: 8 Sökets omfattning: 7 Förmåga att finna älg: 7
Avstånd till upptagsplats: 6 Ståndsskall på upptagsplats: 10
Ståndsskallets kvalitet: 10 Vilja att förfölja: 10 Ställande flyende älg: 10
Skalltid: 10 Skallets hörbarhet: 9 Skalltäthet: 7
Samarbete: 8 Lydnad: 0

Provtext: Hunden gör en söktur på 7 minuter i mycket bra tempo. Hann inte göra inkallning
från sök. 0807 lugnt upptag på 500 m, fast ståndskall på upptagsplats. 65 - 75 skall/min med
utmärkt hörbarhet. 0943 tyst. 0945 fast, 400 m. 1014 hunden på besök, ej kopplingsbar.
1020 skottillfälle. 1023 stöt, hunden tyst efter. 1025 fast, 300m. 1030 tyst. 1032 fast, 200m.
1048 gångstånd, 300 m. 1052 fast. 1116 skottillfälle. 1118 misslyckad inkallning som
resuterar i en stöt. 1120 fast, 200 m. 1145 hunden på besök. 1150 hård stöt, hunden efter
skallar enstaka skall. 1202 fast, 1200 m. 1235 mycket hård stöt, hunden efter skallar enstaka
skall. 1245 fast, 800 m. Provet avslutas med hunden i fast ståndarbete.

Pluto forts...

Provdatum: 20041104 Erhållet pris: 3 Poäng: 59
Domare: ÖHNEHOLM HENRY
Hunden släpptes kl: 0720 Provet avslutades kl: 1305
Älgarbetetets längd: 245 min. Gångstånd: 27 min. Fast stånd: 91 min.

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

Provtext: Hunden söker under provdagen i turer på 2 - 5 min i mycket bra tempo. 0805
upptag på ca 300 m som går undan ca 200 m. 0807 fast stånd. 0840 gångstånd, småvilts-
jägare inom området. 0903 fast stånd ca 2 km från upptagsplatsen. 0955 lockar hundföraren
utan resultat. 1001 stöt som resulterar i gångstånd som passerar våra spår. 1005 tyst. Skallar
50 - 70 skall/min med mycket bra hörbarhet med korta uppehåll. Lydnad u.a. Hunden åter
1210 . 1000 skottillfälle.
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SIMBA

Regnr: AS40971/2002 A Född: 20020530 Far: AS00225/93 B SAPPO
Mor: AS00934/98 U VARGA Ägare: Mäkitaavola Markus, Juoksengi
Provdatum: 20041109 Erhållet pris: 1 Poäng: 73,5
Domare: ENGSTRÖM EDDY
Hunden släpptes kl: 0655 Provet avslutades kl: 1232
Älgarbetetets längd: 300 min. Gångstånd: 5 min. Fast stånd: 262 min.

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

Provtext: Söker i bra tempo, tur om 2 - 14 min, avlock under sök u.a Lugnt upptag 0732 på
ca 200m. Skottillfälle på ensam tjur 0914. Hunden skallar 60 - 70 skall/min med mycket bra
hörbarhet. Stöt 0920. Förnyat stånd ca 100 m bort 0921. Avlocknings försök och ny stöt
1002, förnyat stånd 1007 ca 300 m bort. 1020 gångstånd ca 600 m, åter fast 1025. Tyst 1034,
älgen stöts av tung trafik. Nytt stånd 1058 ca 200 m från föreg. ståndplats. Avlocknings
försök 1140 utan resultat. Hård stöt 1155, flykt ca 300 m. Nytt fast stånd 1158 som står till
provslut.

En busschaufför körde en grupp pensionärer på utflykt. Under

hemresan knackade en gammal gumma chauffören på axeln och er-

bjöd honom en skål jordnötter. Han åt dem med god aptit och gumman

frågade om han ville ha fler.

- Ja, men inte ska jag äta upp era jordnötter, protesterade han.

- Det är ingen fara, vi kan ändå inte tugga dem med våra dåliga

tänder, sa gumman.

- Men varför köper ni dem då?

- Åh, vi älskar chokladen runt om!
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Fel i boken

En liten rättelse av en bildtext i Nils
Bäcklins bok om hälleforshunden.

I boken Hälleforshunden sidan 31, finns en
bild på vad vi har trott vara Lindorm Lilje-
fors och Pajo. Enligt Lasse Ölander som var
kamrat till Edvard Rådberg, så är mannen på
bilden Edvard Rådberg och ingen annan. Ett
beklagligt misstag som härrör sig från 1937.

Nils Bäcklin

Anlagstest

Senta diplomerad i anlagstest på björn
och vildsvin.

Hösten 2003 gick jag en anlagstest med då
treåriga tiken Senta. Provet skedde i ett vilt-
hägn i Emmaboda 22/10-03.

Det följdes senare upp med en test på björn i
Höörs djurpark den 30/10-03. Provledare för
vildsvin var Inge Berggren och för björn
Mats Olsson och Inge Berggren. Bägge ut-
tryckte sin beundran över Sentas sätt att be-
handla de ovana djuren och spådde henne
en ljus framtid.

Nils Bäcklin

Zenta i inoffiiellt anlagstest på kattEdvard Rådberg och Pajo
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Årsstämma
Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens årsstämma för 2004.

Stämman hålles söndagen den 29:e maj i Bolidengården, Västerbotten

Årsstämman börjar kl 13:00

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

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för

älghundar. Sista anmälningsdag till utställningen: 9 maj 2005
En pejlare, Nya Tracker Speed kommer att lottas ut på hundarnas startnummer. En älgkalv

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

Du kan anmäla din hund för utställning med epost eller brev:
Adress brev: Sven-Åke Lundholm, Solvägen 12, 921 94 Rusksele. Tel. 0950-541128,

e-post: svenake@rusksele.se

Anmälningsavgifter: Veteran: 190 kr, valpklass: 130 kr och övriga 240 kr.
Avels och uppfödarklasserna är gratis.

Postgiro: 486 28 14 - 3
Upplysningar: Stig Edvardsson 0910-200174. 0915-240 54

Sven-Åke Lundholm 0950-541128

Domare Hälleforshund, Kurt Nilsson, rät till domarändring förbehålles

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

Svenska Älghundklubben.

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

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!
Logialternativ !

Rigmor i Rengård Tel. 0915-20094 eller Anexet Tel. 0910-580927
eller Skelefteå Camping Tel. 0910-18855 eller  0910-735381.
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05-05-29
13.00-17.00
Bolidengården

Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben

—— Dagordning——
1 Mötet öppnas

2 Justering av röstlängd

3 Val av mötesordförande

4 Anmälan om av styrelsen utsedd  stämmosekreterare

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

7 Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst

8 Fastställande av dagordning

9 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

10. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

14 Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

16 Val av valberedning

17 Inkomna motioner

18 Ev. gästföreläsare

19 Allmän information

20 Övriga frågor

Årsstämma i
Hälleforshundklubben

Övrig information
Efter avslutad stämma bjuder klubben
mötesdeltagarna till en enklare middag.
Vänligen anmäl er till Bo Tobiasson tel
090-508 10, om ni ämnar deltaga på mid-
dagen.
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Kassören

I tidningen har vi bifogat ett inbetal-
ningskort för medlemskap i Hällefors-
hundklubben. Glöm inte att betala er
medlemsavgift, vår kassör kommer
från och med nu att plocka bort med-
lemmar som inte betalar sitt medlem-
skap, se paragraf 3 i våra stadgar.

De som redan har betalt årets medlemsavgift
har inget inbetalningskort i tidningen.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i Hällefors-
hundklubben. Styrelsen beviljar medlem-
skap. Beslut om medlemskap kan inom ett
år upphävas av SÄK eller SKK.

Medlemskap upphör om medlem begär ut-
träde, om medlem underlåter att betala före-
skriven medlemsavgift eller blir utesluten
ur någon del av SKK-organisationen i en-
lighet med SKKs stadgar. Medlem som ute-
slutits kan inte åter antas som medlem utan
tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Våra nya stadgar kommer presenteras i sin
helhet i nästa nummer av tidningen.

Samtidigt vill vi passa på att uppmana våra
hundägare att komma till årsmötet i Boli-
den den 29:e maj. Efter årsmötet bjuder klub-
ben medlemmarna på middag. Bo Tobiasson
tar emot anmälan till middagen via telefon:
090-508 10, epost: tobiasson.bo@telia.com

Från Bosse via Märit

Jaktprov & utställning

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

Ni som inte har ställt ut er Hälleforsare tidi-
gare ska passa på att göra detta under ut-
ställningen i Boliden eller på någon annan
SÄK-utställning i landet. Anledningen till
att ni ska ställa ut er hund är att detta är ett
måste för att få delta på jaktprov!  Se utdrag
ur jaktprovsbestämmelserna:

7.1 Rätt att deltaga i jaktprov

Älghund som tillhör medlem i någon av
Svenska Älghundklubbens lokalklubbar,
eller 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.

Märit
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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 3
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris, Gerd Söderström, Svärdsjö
2:a pris, Rune Vesterberg, Sjulsmark
3:e pris, Berit Kempe, Docksta

Antal priser styrs av antal insända kryss

Priserna skickas ut i maj-juni

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________
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