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StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Vi har med lite övertalning fått några att skriva en jaktberättelse till denna tidning, visst blir
tidningen mycket trevligare då! Vi hoppas innerligt att det är fler som vågar fatta pennan till
nästa nummer. De behöver inte vara långa och välskrivna utan fatta bara pennan, skriv några
rader och skicka in detta tillsammans med en bild, jag redigerar materialet! OBS montera inte
in bilden i dokumentet utan skicka den som en vanlig jpg-bild. Eposta din berättelse till mig:
marit.truuts@halleforshunden.org.

http://www.halleforshunden.org

Ledamot: Thomas Johansson
Sagovägen 13
961 93 Boden
Tel: 070-3146604
Tel: 0921-480218

epost: thomas.johansson@riksbyggen.se

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

epost: jorgen.marcusson@pp.ephone.se

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

epost: marit.truuts@halleforshunden.org

Ledamot: Bo Tobiasson
Lärkstigen 11
918 31 Sävar
Tel:090-508 10

epost: tobiasson.bo@telia.com

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

epost till alla i styrelsen: styrelse1@halleforshunden.org

Jan-Erik Bjermkvist
 (uppgiftsinsamlare)Skoghemsvägen 6
179 96 Svartsjö
Tel: 070-3195701
email:jbje.bjermkvist@telia.com
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

Vissa kan användas i avel andra inte.

Jag hoppas att hösten gett alla tillfälle
till mycket jakt och att hundarna fung-
erat som förväntat. Det är ännu för
tidigt att summera jaktprovsäsongen,
men det verkar som om en hel del prov
genomförts med bra resultat. Det är
bra.

Jag har under hösten fått en del samtal från
hundägare och medlemmar som ställt sig frå-
gande till varför man inte fått fler parningar
på sina hundar och varför en del tikar inte
kommer ifråga för avel. Därför känns det an-
geläget att ännu en gång förtydliga att Häll-
eforshunden är en mycket liten ras med få
individer. De flesta hundar är faktiskt väldigt
nära besläktade vilket begränsar valet av av-
elsdjur mer än man kan tro. Jag får intrycket
att många inte riktigt inser hur liten rasen och
utbudet av hundar faktiskt är. Under de se-
naste åren har de flesta jaktprovsmeriterade

hundar kommit från några få linjer och dess-
utom föds det förhållandevis få valpar, vilket
ytterligare begränsar urvalet.

Att idag hitta avelskombinationer där inavels-
graden är mindre än 2 är ett svårt arbete för
våra avelsråd, dessutom måste man ta hän-
syn till jaktprovsmeritering och hälsostatus.

För att åskådliggöra dilemmat kan jag ta min
egen unghund som exempel. Han var färdig
jaktchampion vid dryga 20 månaders ålder,
cert på utställning, samt godkända höfter och
ögon. Alltså en ganska intressant täckhund
för de flesta tikägare. Men hans bakgrund
gör att han är släkt med väldigt många tänk-
bara tikar och i dagsläget är det tveksamt om
han överhuvudtaget kommer att kunna an-
vändas i aveln på grund av att inavelsgraden
blir alldeles för hög. Det är väl möjligt att det
i framledes kan dyka upp någon lämplig tik,
men det får framtiden utvisa.
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 I det sammanhanget skulle man önska sig
fler jaktprovsmeriterade tikar, vilket i själva
verket är precis vad vi behöver. Där finns det
hur mycket möjligheter som helst, så Ni som
har en bra tik, meritera henne snarast.

Så ser verkligheten ut för väldigt många Häll-
eforsägare idag och det är anledningen till
att vi hela tiden tjatar om att fler hundar måste
komma till jaktprov. Det kan naturligtvis för
den enskilde hundägaren med en mycket
duktig jakthund vara svårt att förstå att det
just för tillfället inte finns någon lämplig täck-
hund eller tik som klarar kraven på låg inavels-
grad, jaktförmåga och hälsostatus. Man måste
naturligtvis förstå besvikelsen som uppstår
då man planerat och hoppats på en parning.

Det hela påminner om det kända uttrycket
moment 22, då vi påstår att det föds för lite
valpar, det är en liten ras, och samtidigt avrå-
der från att använda just din hund. Det är
precis så knepigt som det låter. Men man
måste då komma ihåg att vi i styrelsen och
avelsråd har till uppgift att se till rasens lång-
siktiga utveckling och helhet. Vi lämnar egent-
ligen bara råd och synpunkter utifrån de kri-
terier som finns, sen är det upp till den en-
skilde hundägaren att göra valen. Ingen kan
ju tvingas att följa de råd avelsråden ger.

Det finns idag ypperliga möjligheter att själv
kontrollera tänkbara avelsdjur genom att på
SKK:s hemsida eller i Jyckedata göra sk si-
mulerade parningar. Då får man på någon mi-
nut besked om inavelsgrad, hälsostatus mm.
På SKK avelsdata finns väldigt mycket infor-
mation att få på ett enkelt sätt.

Vi måste enligt mitt sätt att se det ha tålamod
och fortsätta på den inslagna vägen med
ganska strikta regler för vilka hundar vi kan
och bör avla på. Avsikten är ju att vi några
”hundgenerationer” framåt skall kunna se
resultat av ett målmedvetet avelsarbete och
då ha några parallella blodslinjer utan starkt
släktskap som man kan arbeta vidare med.

Den enskilde hundägaren kan kanske ha
svårt att se det mål som rasklubben har och
jobbar efter då det tillfälle uppstår att just
”min” hund för tillfället inte tillför något i hel-
heten. Samtidigt måste vi konstatera att ut-
vecklingen under de tolv år rasen varit god-
känd är väldigt bra. Statistiken från jaktprovs-
verksamheten är egentligen övertydlig. Vi har
väldigt bra jakthundar.

Med tålamod och envishet kämpar vi vidare
med utvecklingen av Hälleforshunden.

Slutligen kan jag bara med hänvisning till min
förra ”ledare” berätta att Wilde efter åtta veck-
ors antibiotikabehandling är fri från sin
fästingsjukdom och jagar precis så bra som
man kan önska.

God fortsättning!

Wåge

Årsmöte 2013
Nästa år hålls årsmötet i Östersund den 25
maj i samband med älghundklubbens utställ-
ning.

En man stod i tvättrummet och skulle

tvätta en t-shirt. Han stirrar på tvätt-

maskinen en stund innan han ropar på

sin fru.
- Vilket program ska jag använda?

- Det beror på, vad står det på T-

shirten?
- Manchester United
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SKK:s domarkonferens
Fredagen den 16 Nov 2012 var vi fyra
glada Hälleforshundsägare som
skulle vissa upp våra ögonstenar på
SKK:s domarkonferens strax norr om
Stockholm. Hundarna var, av styrel-
sen, utvalda som representanter för
hälleforshundrasen.

Jag ska här försöka åter ge hur Lennart Holms-
ten presenterade rasen för övriga exteriör-
domare i samband med presentationen av de
svenska raserna.  På plats var, vad jag bedö-
mer, ca 70-80st domare.

Först ut var jämthunden där höll Thomas Er-
iksson i föreläsningen med genomgång av
hunden från nos till svansspets. Han visade
och kommenterade en hel del bilder av olika
slag både av önskvärda och icke önskvärda
exteriörer. Två hundar representerade rasen,
en tik och en hanhund. Hundarna visades
först upp stillastående på ett podium och
därefter i rörelse på vad man kan kalla en
”catwalk”.

Därefter var det hälleforshundens tur, Len-
nart Holmsten hade ett litet annat upplägg
än föregående föreläsare. Han började med
att tala om att han var själv injagad med gul-
hund i sin ungdom och drog därefter i lite
grovhuggna drag Hälleforshundens historia.
Sedan övergick han med att ställa en fråga till
domarna? Ni är ju hundmänniskor med
hundöga eller!! Bra, och så inleder LH med
följande: Vad det gäller hälleforshunden så
är det funktion, funktion och åter funktion
som gäller!

Hälleforshunden skall ha en rektangulär kropp
med proportionella förhållanden i gul-röda
färgnyanser gärna med svart mask. En och
annan ”rostfläck” hit eller dit får vi ha över-
seende med utan att för den saken skulle
äventyra en jaktstark exteriör eller vad vi med
andra ord kan benämna som kosmetiska av-
vikelser.

AS22892/2008 Brion
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Hundarna skall vara jaktdugliga även vid hög
ålder, de ska vara hårda i sin kropp (Lennarts
jämförde detta med att det skulle vara så hårt
som att klappa på ett bildäck) och de ska vara
hanterbara med handpåläggning. Dessutom
är en otränad/överviktig hund en styggelse
för rasen, hunden ska vara så smal att man
bör kunna skönja de sista revben.

Först ut på plan var en hanhund och en tik
från norra Sverige. Det var hannen Mettäjärvi
Tess Brion 4 år As 22892/2008 samt tiken
Rostmurens Akita 9 år As 52449/2003 som
skärskådades av domarna. Föraren passade
på att meddela att Brions far just då stod å
skällde älg någon stans i Lyckseletrakten
samtidigt som sonen blev avsynad i Stock-
holm. Därefter fick vi från söder komma fram
med en tik och en hanhund, Rajja (Rita) 7 år
As 50919/2005 samt Hjortronkärrets Tiger As
26497/2009 3 år.

Först blev det posering på podium och där-
efter en runda på ”catwalken”. Visningen av
hälleforshunden avslutades med en stunds
frågestund från åhörarna som Lennart besva-
rade innan det var dags för presentation av
den svenska vita älghunden.

Den föreläsningen var varken jag eller Fred-
rik med på vi hade lite bråttom att komma iväg
för vi skulle ut och jaga älg nästa dag båda
två och vi hade ca 50+ mil att köra innan vi
var hemma. Vi kom hem helskinnade i alla fall
och för egen del så gick jakten som den bru-
kar ömsom vin ömsom vatten men låt mig att
få återkomma med det vid ett senare tillfälle.

Vid tangentbordet Tigers husse:

Per-Ola Andersson

Rajja på språng i Junsele 2010

Tiger

Vår medlemstidning
Denna gång, precis som många
gånger tidigare, har vi fått panikjaga
material till tidningen några veckor
innan tryck.

Orsak till detta är att vi aldrig spontant får in
något material från våra medlemmar, varken
berättelser eller tips om artiklar vi kan ta med.
Till varje tidning får vi jaga folk som kan bi-
dra med material, som tur är har ett antal av
de som skickar in veckans bild ställt upp. För
att web och tidning ska överleva måste med-
lemmarna hjälpas åt med bidrag, fatta pen-
nan och skriv, minsta lilla är av värde!
/Märit
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Oktoberjakt i söder
Efter sedvanlig septemberjakt i Jämt-
land så var det äntligen dags för den
andra premiären för oss som jagar i
söder.

På dagordningen stod Kråkås, det var Kråkås
jaktlag som stod för markerna som skulle ja-
gas. Kråkås ligger i gränstrakten mellan Små-
land och Halland i Hylte kommun. I väg-
korsningen till Kråkås samlades en brokig
skara, bestående av 8 personer, klockan 07:00
på måndagsmorgonen den 12 oktober. Tre
var danskar, fem var infödingar med olika lång
tid på Dianas stigar, mest meriterad är Kurt
Palmqvist med mer än 60 års erfarenhet och
minst erfaren var en 65-åring som var på älg-
jakt första gången i hela sitt liv.

Hundar som var i tjänst var jämten Jocke samt
hälleforsaren Hades med husse som hundfö-
rare. Först ut fick Jämten gå, det blev slag-
arbete rätt omgående med upptag och gång-
stånd som tog sig runt och förbi postare innan
det blev fast stånd strax utanför gränsen.

Nu var det Hades tur att släppas lös ca 1,5 km
längre österut efter ca 30 min sök blev det
upptag som även det var lite oroligt. En post-
are fick syn på djuren, en ko med enkelkalv
samt en rejäl oxe. Upptaget gick in i nästa såt
som skulle jagas av senare därför fanns det
inga postare på plats. Som väl är så är lille-
man inte så enveten ännu utan släppte efter
ca 1,5 km. Nu blev det fart på gubbarna, Jocke
skulle tas av från ståndet efter att det konsta-
terats att det var ett ensamt hondjur som fick
sin förmiddagsvilla störd. Nu var han åter
placerad i bilen bredvid den gule.

Snabba omposteringar och med pejlens hjälp
skulle man leta upp spåren innan Hades fick
gå lös. Han for som en avlöning i spåret, nu
höll nog alla inblandade andan i väntan på
vart det skulle bli upptag. Och upptag blev
det men om djuren varit smått oroliga innan
så var det inte bättre nu det blev sken omgå-
ende. Ut på en skogsväg kom älgekipaget,
just på denna skogsväg stod den nyblivna
jägaren som hade sin premiärdag i dag, resul-
tatet blev att oxen blev påskjuten.

Här är Hades 19 månader, vid sin tredje älg
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Hades hade åter igen släppt strax innan och
var på väg tillbaka.Skytten medlade över
155:an att djuren hade fortsatt och han inte
såg om tjuren gått ner för räkning. Hades och
husse var nu återförenade och på väg till bi-
len för vidare forsling till skottplatsen. Samt-
liga postare fick nu bli sittande kvar på sina
postställe, tysta som ruvande tjäderhönor.

Väl framme hos skytten fick jag händelseför-
loppet klargjort, ko och kalv samt stor oxe,
min fråga var hur stor? -Vet inte, jag han inte
räkna men stor som f-n, fick jag som svar.
Avståndet var ca 70 meter och tjuren hade
stannat till enligt skytten.

Det gick inte ta miste på var djuren sprungit
över på vägen men där fanns varken hår eller
blod som tydde på träff. Vi fick först inleda
med att utmed flyktspåren gå ca 100-talet
meter utan hund. Nu skall tilläggas att djuren
kom igenom ett väl uppvuxet Gudrun-hygge
med ett björkuppslag som mer liknar en stor
vassrugg. På andra sidan vägen var bioto-
pen densamma innan det övergick i en typisk
smålandsmosse med martallar och en avslu-
tande sjö 400 m bort. Även om det var små-

trångt på hygget gick det med lätthet att spåra
djuren som mer eller mindre gått i foten på
varandra.

Vi gick tillbaka för att hämta jämten. Han tog
an och följde spåret, vi såg inget som hade
avvikit så när vi började närma oss sjön fick
han gå lös. 400m längre bort utmed sjön kom
ett lugnt upptag med gångstånd för att se-
dan övergå till fast stånd efter 600 meter.

Jag tog mig nu runt i lugnan ro och passade
på att flytta ett par postare för att täcka av lite
bättre, väl inne på ståndet konstater jag att
det är en rejäl tjur med 6-7 pinnar på ena si-
dan eller mer. Tjuren står med sänkt huvud
och verkar lite småkrum i bakpartiet. Då jag
var övertygad om att det är rätt djur, tog jag
läget som blev. Resultatet blev en träff i
halskottpelaren vilket de flesta vet vad det
resulterar i (inget att rekommendera utom i
nödfall).

Nu var alla glada, flera kom innan passningen
var påbörjad, trots att en del bruka hålla sig
undan vid de tillfällena. Urtagningen genom-
fördes med delning av tarmpaket/hjärtslag var

16-taggaren som fälldes i tron att den var skadskjuten
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för sig för att underlätta vid senare tillvara-
tagning. Vid sådan här händelse är det
brukligt att leta efter vart det första skottet
tagit. Varken i buk eller brösthålla gick att hitta
något ej heller någon annan stans på krop-
pen utom det sista skottet. Nu började det
spekuleras rätt livligt men efter en stunds
överläggning bestämdes det att vi tar en ny
undersökning av skottplatsen.

Nu var våran nya teknik en tillgång (Garmin),
på med spårselen på Hades och ta med ho-
nom till skottplatsen. Vi gick parallellt utmed
spåret (ca 20m ifrån) ner till mossen utan att
han visade något. Vi gick över spåren som
han markerade och tog på samma avstånd
åter oss upp till skottplatsen. Mitt i slyhavet
tog han av och där markerade han en liten
blodfläck på ett asplöv, spåret hade vikit av
från de övriga och efter ytterligare 3 blod-
fläckar och 300 meter längre fram låg så oxen
död med en träff i ena lungspetsen och ut-
gång via vommen.

Var inte stämningen hög innan så var den det
nu i alla fall, det skall nämnas att den där
postaren som skött sin första älg på sin för-
sta älgjaktsdag nog troligtvist, rent teoretiskt,
har skjutit sin livs älg en udda 20 taggare.

Så hur i hela friden det här gick till vet jag inte
men en vild chansning är att postaren inte
uppmärksammade att det var två tjurar med i
följet. Nu är det inte någon katastrof i sig för
utrymmet fanns på licensen, men så lätt hade
det inte varit att den större oxen blivit korp-
mat och postaren fått leva med en bom-
skjutning på första älgen han skjutit på och
än värre om djuret hade hittats, vid ett senare
tillfälle, vilka spekulationer det hade blivit då?
Ps den andra oxen är en udda 16 taggare,
roligt att vi även här nere i söder kan få så-
dana djur, slaktvikten var 250 resp 270kg.

Hundgångaren i Mosshult Per-
Ola.

Skytt och Hades bredvid 19-taggaren
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Här kommer det bilder från Jari och
hennes kullsyskon från Sävlidens ken-
nel. Kullen har haft en bra höst där
det har skjutits efter alla kullsyskon.

Jiri: Linnéa Schmidt och Sävlidens Jiri, med
kalv över 3tim. stånd upptagsplats, 6 älgar
skjutna på stånd och gångstånd. Bild till hö-
ger

Jari: Äntligen så fick vi skjuta kalven efter 1
timmes ståndskall, Jari har gjort ett par jätte-
fina upptag i höst med 1-2 timmars ståndskall
men det har alltid varit fel djur som inte har
varit skjutbara men nu lyckades det, ett
kanonjobb av henne. Jari hade ståndskall i 1
timme innan Anders sköt kalven. Se bild
nedan

En valpkull

Jano: Christoffer Rudberg med
Sävlidens Jano, (alias groggen)
med kviga skjuten efter nära 2 tim-
mars stånd på upptagsplats. Även
en kalv har skjutits på stånd.
Groggen leder bland syskonen
med längsta skalltid på älg, 12 tim
den 28/10.
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Jage: Sävlidens Jage (alias Rapp)
har det skjutits både på stånd och
gångstånd. Bild till höger.

Jabo: Sävlidens Jobo, alias Yoda, har tyvärr
inte sett så många älgar i höst. Ett fint stånds-
kall utanför vårt område och en älg är skjuten
på gångstånd än så länge. Bild nedan:



1 2

En älgjaktsdag
En älgjaktsdag 2011-09-11 som
sticker ut mer än vanligt.

Morgonen var blygrå med svaga sydliga vin-
dar och tempratur omkring +8C. Jaktledaren
hade bestämt att vi skulle jaga en större
morgonsåt, eftersom uppslutningen av anta-
let jägare var god, precis som det brukar vara
i september. Såten är så mycket vildmark det
kan vara i mellan norrlands kustland, i det
annars normalt täta skogsbilsvägnät så var
det här mer glest med vägar och många av
passkyttarna hade en bit att gå till passet.
Själv skulle jag gå med hunden i band ca 2 km
utefter en traktorväg innan jag kom i läge för
att släppa hunden, Xita då sex år.

Något svettig framme vid utgångsplatsen,
väntar jag med en ivrig Xita på klarsignalen
från jaktledaren som brukar komma när alla
passkyttar är på plats.

Klarsignalen kommer och jag går lite snabbt i
början uppför en kulle, lite för att visa Xita åt
vilket håll hon skall söka och för att komma

upp bra i vind. Xita fattar genast galoppen
och hennes akterspegel försvinner åt rätt håll
mellan trädstammarna blir mindre och min-
dre, försvinner för att sedan blänka till ännu
längre bort för att sedan försvinna helt utom
synhåll som så många gånger förr.

Som alltid tänds ett litet hopp som i lämplig
dos hålls tillbaka för att inte bli för besviken,
om det mot förmodan skulle vara älgtomt.  Går
nerför kullen genom skogen och ut mitt på en
myr som heter Oxmyren, där ställer jag mig
och avvaktar för att se vad som kommer att
hända.

Den rätta stämningen infinner sig när jag kän-
ner vinden från absolut rätt håll i ansiktet och
jag i hundgps:en ser att myren heter Oxmyren.
Tar fram walkie talkien som jag oftast försö-
ker undvika att tala för mycket i, men genom
att det är många passkyttar och de också vill
bli delaktiga i vad som händer så säger jag att
jag står på Oxmyren och väntar på Xita, att
vinden är perfekt, innan sändarknappen
släpps, hörs upptaget och jag hinner säga
att nu skäller Xita ca 400 meter ifrån mig rätt
in i såten.
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Spänningen stiger det är ju ofta under de för-
sta sekunderna ibland första minuten som det
avgörs om det blir sken, gångstånd eller fast
stånd. Skallet är grovt och jag förstår att det
står still eller rör sig väldigt sakta.

De två första minuterna rinner iväg och jag
vill gärna tro, att denna älg har Xita kontroll
över, fast man vet aldrig.

Hör att det är ett sakta gångstånd och det
kommer rakt emot mig. Walkie talkien stängs
av och bössan kontrolleras, allt är under kon-
troll. Ca 100 meter före myren viker det sakta
österut och jag tänker att älgen förmodligen
kommer att runda myren. Då drar jag mig sakta
tillbaka upp på kullen jag kom ifrån, ställer
mig i ett läge där jag ser genom skogen och
tror att älgen kan komma. Minuterna släpar
sig fram ibland står det helt stilla och tanken
att smyga sig på kommer, men bestämmer mig
för att stå kvar. Älg med hund har nu rundad
myren och kommer som jag hoppats sakta
upp emot skjutgatan jag sett ut igenom sko-
gen. Nu är det nära, jag osäkrar och höjer
bössan i samma veva som älgen sticker fram

huvudet i gatan för att liksom spana av. Jag
slås av häpnad får liksom höja blicken någon
meter för att se en mäktig älgkrona komma
fram i skjutgatan, har registrerat att Xita hörs
bakom älgen, instinktivt låter jag skottet gå
och ser älgen gå omkull i samma ögonblick
som fingret kramar avtryckaren. Bra tänker
jag, samtidigt som jag går fram emot älgen,
beredd på att behöva avlossa ytterligare ett
skott om den skulle resa sig, men den ligger
där den ligger.

Sakta går det upp för mig vilken stor älgkrona
det är och vilken grann älgtjur som gått i
backen, allt inom 45 min från släpp, vad mer
kan man önska i detta läge?

Efter någon minut slår jag på Walkie talkien
och meddelar jaktledaren och övriga jaktlaget
att vi har en älg i backen. Jaktledaren undrar
om jag skall ta ur älgen och sedan gå vidare i
såten som vi normalt brukar göra, men jag
säger att jag är nöjd och att en annan hund
gärna kan släppas in i såten eftersom den
praktiskt taget var ojagad. Jaktlaget kanske
anar att det är stort som är skjutit och när de

Xita vid storoxen
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kommer för att hämta älgtjuren uttrycker alla
beundran för det fina hornet med ryggdunkar
och glada tillrop.

Optimalt sett borde denna tjur skjutits efter
brunsten. Därför blev jag glad när jag i mitten
av juli i år, genom fönstret såg en riktigt stor
tjur med enormt stora horn gå och beta på
åkern hemma. Minns att jag tittade först på
tjurens bastbekläddahorn och sedan på mitt
horn (313 poäng) som nu hängde på väggen,
helt klart var mindre än hornet på tjuren som
gick och betade. Folk i byn bekräftade också
att en väldigt stor älgtjur syntes till och från,

när älgjakten kom blev det helt från. Om den
älgen föll för någon jägares kula borde det ha
hörts på något sätt. Så förhoppningsvis finns
det en och annan stor älg kvar i skogen. I
augusti samma år som guldhornet sköts
skällde Xita på en stor älgtjur i över tio tim-
mar, en gång när vi smög på såg vi att tjuren
lagt sig, den blev varse oss och skenade iväg.
Vi hann dock notera att det var rätt stora horn
på den, så vi undrar om det var den älgen
som jag sköt i september, man kan ju alltid
undra.

Jan-Erik Bjermkvist

Varg i Foppaland
Den vargtik som har flyttats tre gånger
från Västernorrland har återvänt och
stannat väster om Gulsele på Leifs
jaktmarker.

Den går nu tillsammans med en hanne och de
har skaffat sig ett revir där. Leifs Hälleforsare
heter Foppa därav rubriken. Naturvårdsver-
ket hoppas att de får en kull valpar till våren
och då ska de flyttas längre ner i Sverige och
placeras bland andra kullar.

Naturvårdsverket satsar 10 miljoner på pro-
jektet men de har inte kommit överens med
Samerna vilket kan bli svårt för det är på de-
ras vinterbete som vargarna är. Leif befarar
att hans jakt i fortsättningen blir mycket be-
gränsad. För det vet vi ju hur det går när man
släpper hundar bland vargar.

Ack i vargar suckar Leif nu ofta
varför skulle ni just komma hit
ni kunde väl i söder gå och dofta
och ämna era spår och eran skit

Melodi: Alpens Ros

Bosse Tobiasson

Hej alla medlemmar nu är snart nytt
år och med det en ny medlemsavgift.
Avin finner ni i tidningen. Medlems-
avgiften är 200 kr medlem och 50 kr
för familjemedlem

Ni får gärna meddela er mailadress och vad
er/era hundar även deras reg.nr. för uppdate-
ring av medlemsregistret. Det går bra att med-
dela per mail, eller telefon eller på talongen
när ni betalar. Om ni byter adress så tar jag
för givet att ni meddelar mig så att ni inte blir
utan tidning.

Vårt bankgironummer 799-5442

För utlandsbetalande medlemmar är IBAN
SE6780000842029239798318(SWIFT)
SWEDESS

God fortsättning

Ulrika

epost: falla.gard@bobbnet.com

Kassören
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När det som inte får hända ändå händer!
knopparna att det gällde en ensam tjurkalv .
Kon och kalven hade troligen delat på sig i
upptaget. Vi stod på en liten höjd 10 meter
från en skogsbilväg,  tänkte bra för kulfånget,
det var några hundra meter till närmaste pass-
kytt. Kalven stod med ändan mot oss två
meter från vägen, avstånd cirka 15 meter.

Loffe skällde bra och visade sig ibland, så
kom chansen när kalven vrider sig och Loffe
kommer upp på vägen några meter vid sidan
av kalven. Inget bra läge för ett lungskott så
jag bestämmer mig för att ett skott i
halskotpelaren. När jag höjer vapnet är Loffe
fortfarande på vägen vid sidan av kalven. I
skottet rasar älgen ihop men Robin och jag
hör hör Loffe skrika till av smärta. I skott-
ögonblicket hade han flyttat sig ett par meter
från vägen men var fortfarande vid sidan av
den döda älgkalven. Vad som har hänt kom-
mer jag aldrig att få veta. Kulan kan ha ändrat
riktning kraftigt eftersom den mötte på rejält
motstånd i halskotpelaren eller har kulan träf-
fat en sten efter genomslaget och därefter
träffat hunden högt upp i frambenet.

Muskeln som sitter på överarmsbenet var illa
sargad, Loffe blödde kraftigt, det kändes som

Svårt beslut men jag skriver det här
för att det ska bli en tankeställare till
läsarna om vad som kan hända när
olyckan är framme. Man kan aldrig
vara nog försiktig. Anledningen till att
jag skriver om olyckan är att det kan-
ske kan rädda någon annan jägar-
broder/syster från att råka ut för
samma sak!

År 2011 började hösten med min Hälleforsare
Åforsens Loffe riktigt bra, fina upptag,
mycket bra skall, ståndskallen avlöste varan-
dra allt gick som på räls! Näst sista lördagen
i november var det dags att skjuta årets sjätte
älg på ståndskall. Sonen Robin 13 år var med
eftersom det var en lördag. Loffe tog upp cirka
300 meter ifrån oss, ett gångstånd övergick i
sken när älgen flyttade sig runt oss och fick
vind av oss. Det var en mäktig känsla att se
älg och hund i gles högstammig granskog,
att skjuta var inte att tänka på, älgen höll
maxhastighet men Loffe kom 10 meter efter
som en tyst skugga i samma hastighet.

Efter fem minuter  stod älgen fast, vi förflyt-
tade oss cirka 1 km, och var inne på stånd-
skallet såg först ut som en kviga men såg på
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en mardröm, det snurrade i huvudet hur kunde
det hända? Efter iltransport till djursjukhuset
där Loffe röntgades konstaterades att även
benpipan var illa skadad. Sade till djur-
sjukhuset att göra allt som går för att rädda
honom och fick hämta Loffe efter fyra dygn,
han skulle kunna bli helt återställd.

Det blev en tuff tid, nästan fyra månader med
gips. Loffe var grinig i början det var en job-
big tid. I augusti år 2012 släppte jag Loffe för
första gången efter olyckan, det  började med
att han sökte ut  men vinklade och kom ut på
en väg som han följde till bilen. Inte likt en
Hälleforsare så hade han aldrig gjort tidigare.
Förstod efteråt att han hade fått ont i benet,
det var lättare att följa vägen. Det blev många
träningsrundor och det gick bättre och bättre!
Sista helgen innan älgjakten förföljde han två
älgar som inte ville stå. Loffe var inte lika
snabb som tidigare, älgarna märkte att de lätt
kunde springa ifrån honom.

Samma sak hände några gånger i början av
årets älgjakt. I slutet av oktober kom genom-
brottet: Min unghund Hälleforsaren Ajje hade
haft kontakt med fyra djur en vecka tidigare,
tjuren var ovanligt aggressiv! Tillbaka i samma
område med Loffe en vecka senare, Loffe var

borta och så kom ståndskallet. Han skällde
precis som förr, jag stod och njöt det kändes
som att jag fått tillbaka min gamla Loffe! Efter
en stund började älgarna att sakta röra sig
och jag flyttade mig framåt så att jag hade bra
sikt. Strax blev älgarna synliga och kom sakta
framåt mot en kulle, ståndskall bakom kullen.

När jag kom upp på krönet ser jag samma
ilskna fyrataggare som skrämde unghunden,
kon och de två kalvarna. Loffe skällde bra
cirka 8-10 meter vid sidan om älgarna! Tjuren
var dessvärre förbjuden på grund av tagg-
räkningssystemet men bra läge på en av kal-
varna som faller i skottet, älgarna tar ett par
steg framåt och tittar efter kalven som föll,
bra läge på andra kalven som också föll på
plats.

Loffe kom igen! Jag satt hos Loffe och kra-
made om honom! Den vanliga belöningen
älgörat såg ut att smaka extra bra! Ja han har
repat sig men långt kvar till toppformen som
var innan olyckan. Beroende på terrängen
klarar han 10-15 km jakt men det blir bättre
och bättre! Tror och hoppas på fler bra jakter
med min jaktkompis Loffe.

Åke Johansson
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Älgjakt som blev grisjakt
Här kommer en berättelse om det som
skulle ha varit en älgjakt men som blev
en grisjakt.

Jan-Eriks hälleforsare, jaktchampion
Åforsens Ludde, är en utpräglad älghund och
jagar normalt inte gris. Genom åren har han
under sökturerna haft flera kontakter med gris,
hösten år 2011 var han framme på ett stånds-
kall på gris, skällde två skall sen gick han
därifrån och sökte efter älg. Den här freda-
gen för två veckor sedan blev det lite annor-
lunda:

När han direkt efter släppet  gick rakt på en
storgalt blev frestelsen för stor. Han jobbade
med grisen precis som det varit en älg och
resten av historien har Jan-Erik tecknat ner.

Hälsningar Åke Johansson

Jan_Erics berättelse: Hej ! Måste rapportera
om Åkes och min fredagsjakt.

Vi släppte Ludde vid Orrspelet, han tog upp
en stor gris innom synhåll, drog iväg en bit
och så ståndskall, ja, så höll det på genom
Hästöfly (vet inte hur jag kom över alla di-
ken) men fast stånd strax söder om Harrisa-
vägen, spännande, men det gick loss. Nytt
stånd inne i hiet norr flyet. När jag har 30
meter kvar till ståndet kommer jag fram till ett
dike ca.3- 4 m brett. F-n också, men en mur-
ken tall ligger över diket.Ett långt ben ut på
tallen och så -brak rakt ner i diket med hela
lilla jag med bössa och det hela. Då går gri-
sen loss och jag ser en skymt av honom.

Ja, så kan det gå, men jag ser på peilen att det
går ut mot nya vägen och vem står där med
bössa i högsta beredskap ? Jo Åke förståss.
Pang sa det och där låg ( efter 70m) en stor-
galt. Ca 160-170 kg levandevikt. 7 cm synliga
betar, vilket betyder ca. 20 cm när de blir mon-
terade.

Jan-Eric Johannisson



Bildhistoria

Äntligen vid väg.

Stoffes Tjur: Första dagen fick Christoffer skjuta en fin 8-taggare
efter Lona,( problem enl bild):

Nån måste hoppa i! Jan kollar vattentemperaturen.
(…sen såg vi inte honom mer den dagen)

Men jägare utan gränser ger inte upp så lätt, efter diverse
lassokastning med en spårlina och en tillkallad 4-hjuling
lyckades vi till slut bärga älgen. Lona och Groggen var
inte riktigt överens om äganderätten.



Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 måna-
der efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro

Lösning

Korsord 12 nr 2
Vinnare:
(1:a=glaspris, 2 och 3=trisslotter)

1:a pris: Inger Karlsson, Kälarne
2:a pris: Malte Ågren, Burträsk
3:e pris: Erik Modin, Junsele

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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HälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubben
Fälla Gård 265 Norrfors ,905 92 UmeåFälla Gård 265 Norrfors ,905 92 UmeåFälla Gård 265 Norrfors ,905 92 UmeåFälla Gård 265 Norrfors ,905 92 UmeåFälla Gård 265 Norrfors ,905 92 Umeå

http://www.halleforshunden.orghttp://www.halleforshunden.orghttp://www.halleforshunden.orghttp://www.halleforshunden.orghttp://www.halleforshunden.org

IBAN SE 6780000842029239798318BIC (SWIFT) SWEDESS

FÖRENINGS
BREVBAdresslapp

Gott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt År

önskarönskarönskarönskarönskar

HälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubbenHälleforshundklubben

Tjäderfjäderns Astok som har ståndskall på våran ardenner Julle./Lena Tervahauta
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