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Ordföranden Leif Gulin
(aveslråd) Silvägen 7

860 30 Sörberge
Tel: 060-578743

epost: leif.gulin@fat.sca.se

Kassör: Bo Tobiasson
(ledamot) Lärkstigen 11

918 31 Sävar
Tel:090-508 10

epost: tobiasson.bo@telia.com

Ledamot Wåge Lundgrehn
Marsjö Storegård 3
340 12 ANNERSTAD
Tel.0372-23008
070-5240875

epost: lundgrehn@minpost.nu

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Så var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras
innehållet på årsmötet, bilder från utställningen finner ni på sidan 1, 14 och sista sidan.  Läs
även den mycket underhållande berättelsen om spökerier i skogarna! Vi vill gärna få in mer
material till tidningen, detta är vår ständiga önskan. Vi efterlyser framförallt jaktberättelser
samt bilder från jakten. Fatta pennan och skriv, skicka resultatet till Jan-Erik eller mig. Glöm
inte att ta med kameran till passet!

/Märit

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

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

http://www.halleforshunden.org

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

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

epost: kl-transport.ostersund@telia.com

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

epost: wickholm@user.bip.net

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

epost: marit.truuts@halleforshunden.org
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
I ett strålande sommarväder ägde
året stämma rum. Helgen d.7-8/8
avlöpte traditionsenligt den stora
älghundutställningen i Rättvik.

Den brukar bli arrangerad under augusti
månad varje år och vi hade för andra gången
valt att förlägga klubbens årsmöte i anslut-
ning till denna. Det skulle ju innebära att
hugade medlemmar/hälleforshundägare i
södra halvan av Sverige fick möjligheten,
att förutom att delta i årsmötet även skulle
kunde visa upp sin hund och få den bedömd.

Några var det också som tog vara på den
möjligheten och 8-9 st. hundar blev be-
dömda under de två dagar som utställningen
varade. Ett antal som kanske kunde varit
större även med tanke på det begränsade
antal valpar som registreras varje år. Alla
vuxna, registrerade hälleforshundar borde bli
bedömda någon enda gång. Bedömningarna
ger värdefull information om rasens
exteriöra utveckling och dessutom är det ett
krav som ställs på de hundar som skall starta
på jaktprov.

Tågordningen bör alltså vara klar. Först hd-
röntgning och exteriörbedömning av hun-
den, därefter start på jaktprov. Den jaktprovs-
meriterade hunden kan sedan visas upp på
ytterliggare utställningar. Däremot har det
litet eller inget värde att åka runt på olika
utställningar och gång på gång visa upp en
hund med svag eller ingen jaktförmåga.

Själva årsmötet hölls under eftermiddagen
lördagen d.7/8. Ett knappt 20-tal medlem-
mar var närvarande under mötet och den ef-
terföljande middagen.

Två av de punkter på dagordningen som
blev behandlade under mötet kommer att få
betydelse för hur klubben och hällefors-
hundarna skall utvecklas framåt.

Den ena omfattade förslaget till nya stadgar
för Hälleforshundklubben. De som förra årets
möte beslutade godkänna redan då och som
vi nu skulle ta ställning till ytterligare en
gång. Syftet med stadgeändringen är att
Hälleforshundklubben skall kunna ansöka
om en anslutning till SÄK. En ansökan som

I väntan på årsmötet: Anders Hagman, Leif Gulin samt Jan-Erik Bjermkvist
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vi enligt årsmötets beslut skall tillställa SÄK
snarast efter årsskiftet och i god tid före de-
ras årsmöte våren –05.

Den andra punkten berörde det förslag till
avelsstrategi för den kommande 5-års-
perioden som, på SÄK:s anmodan, utarbe-
tats av klubbens avelsråd. Förslaget redovi-
sades och diskuterades även vid förra års-
mötet och det har dessutom blivit publice-
rat i vår tidning. I avelsstrategin anges det
som är angeläget att arbeta vidare med. Hun-
darnas fysiska och mentala hälsa kommer
tillsammans med en stark jaktlust först. Avels-
strategin har nu, via SÄK, skickats vidare
till SKK för deras bedömning och godkän-
nande. De som är intresserade kan hitta den
på vår hemsida.

Vilket är då skälet till att SKK och SÄK upp-
manat rasklubbarna att utarbeta egna avels-
strategier?

I alla verksamheter, där det finns en gemen-
sam strävan att nå vissa uppsatta mål, måste
någon form av bestämda och allmänt res-
pekterade regler upprättas. Hundavel utgör
därvidlag inget undantag. Skall vi som ja-
gar ha ökad tillgång till hundar med de egen-
skaper som omnämns i avelsstrategins mål-
sättningar så krävs det att aveln sker på ett
planlagt sätt.

a) Vi måste veta vilket material vi har att
tillgå!

b) Vi måste ha tydliga mål som vi vill uppnå!

c) Vi måste formulera en plan över hur vi
skall gå från a till b!

Målsättningen med vår avelsstrategi är att
via ett avelsurval fokusera på en planerad
förändring i sammansättningen av hällefors-

hundens genpol. I första hand så gäller detta
ett urval som syftar till att minska eventu-
ella förekomster av ärftliga sjukdomar och
att samtidigt öka antalet hundar med goda
jaktanlag.

Till vilken grad vi kommer att nå våra mål-
sättningar torde till stor del att bero på hur
väl vi lyckas förvalta det hundmaterial som
vi idag förfogar över. Ansvaret för rasens ut-
veckling vilar helt på oss själva.

Därför skall…

a) uppfödare av hälleforshundar alltid råd-
göra med klubbens avelsråd innan parning.

b) valpköpare av hälleforshundar alltid kri-
tiskt granska föräldradjuren, samt innan ett
köp gärna rådfråga klubbens avelsråd och/
eller valpförmedlare.

c) ägare till hälleforshundar efter förmåga
dokumentera hundarnas egenskaper och
förmågor (hd-status, exteriörbedömning,
jaktprov o.d.).

Då jag skriver dessa rader så har årets jaktsä-
song precis börjat. Björnjakten har pågått
under några dagar och älgjakten startar till
veckan så jag hoppas att ni alla har tillgång
till en tränad hund, ett väl inskjutet gevär,
goda jaktmarker samt trevliga jaktkamrater.

/Leif

Bilder på framsidan
Tej med sin ägare Per Moren, Rättviks-
utställningen den 7/8, hanar jaktklass samt
Markus Mäkitaavola med sin hund Simba
bredvid den skjutna älgtjuren.
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Spökerier

Olle var en skälmer. Ja det finns folk
som skulle kalla honom lögnare. Hur
som helst ljög eller skojade han inte
för att skada någon. Han var bara
besatt av tanken att lura någon. Det
var något av en sport för honom. Ib-
land blev det fel, men oftast bara nå-
got att skratta åt, om inte omedelbart
så i alla fall efteråt.

Jag minns en gång för många år sedan. Det
var på den tiden det var mycket ont om älg.
Det var till och med ont om spår. Vi hade
bara en älg på licensen. Olle var en duktig
spårare och var fortfarande ute när vi andra
samlades i en tallbacke för att disktera nästa
drev. Då kommer Olle smygande med något
ivrigt i blicken.
-Kom viskade han . Här bort i hyggeskanten.
Alldeles färskt. Det största jag sett!  Så här
långt, sa han och visade med fingret utefter
armen ett mått som om det nu var ett älgspår,
måsta vara av en riktig storoxe. Det kunde
då inte vara något han gjort med bösskolven.
Sån´t hade ju hänt. Vi smög efter honom al-
lesamman.
-Här bakom stenen, väste han, och vi smög
fram.
 -Här pekade han, och rätade på ryggen. Har
ni någonsin sett en så stor och lång skitkorv?

 Vi blev väl inte speciellt glada när vi alle-
samman stod där och tittade på Olles avfö-
ring, men han tyckte det var roligt. Och nu,
många år senare kan väl också jag dra på
munnen åt händelsen.

När Olle dog, ringde man till mig och berät-
tade vad som hänt. Eftersom han arbetat på
samma arbetsplats fram till sjukpensionen,

skulle det ju flaggas på ”halv stång”. Jag
hade pulsat i djupsnön fram till flaggstången
och just fått upp flaggan då Arnold kom.

-Jaså, Du har redan hört det. Han låg där på
soffan när jag kom till honom och han var
helt död.
Jäklar tänkte jag.
-Var det Du som fann honom? Frågade jag.
Arnold muttrade:
-Ja han låg där på soffan och tv:n stod på
och fräste.
-Jahapp! Då har han lurat Dig igen, sa jag
och tog ned flaggan.
Sån var Olle. Inte ens när han var död kunde
man riktigt tro på honom. Men det fanns
inget ont i honom och den här gången var
han ju död på riktigt eller….

Under älgjakten kan man träffa på allt
från älg till spöken....
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Inte vet jag om händelserna under jakten det
året Olle dog, hade med honom att göra, men
underligheter fick vi då uppleva, det är då
ett som är säkert. Vi såg det väl då inte som
något annat än en det underliga händelser.
Tjernobyl hade ju inte hänt ännu, annars
hade man väl skyllt på det.

Vi hade skjutit två älgar nästan samtidigt.
Dom låg på helt olika platser. Jag, Tore, Ber-
til och Nisse skulle ta reda på den som låg på
Stormyran. Hunden Snobben var med mig.
Det var nämligen så, att älgen hade haft säll-
skap, och när vi var klara skulle vi släppa
hunden på den andra.

Medan vi höll på att ta ur, kom en konstig
ren fram till oss. Dels var den inte alls rädd
och så såg den konstig ut. Den var inte spe-
ciellt stor, nästan svart och hornen såg ut
som lite större rådjurshorn. Nisse sa att den
hållit sig kring honom hela morgonen, men
att den kom ända fram till oss vid slakt-
platsen, kunde vi inte förstå. Det gick inte
att mota iväg den. Den kom tillbaka som en
bumerang. Att hunden skällde ursinnigt
brydde den sig inte om.

När vi var klara stack den emellertid till
skogs. Bertil, Nisse och Tore skulle sätta sig
på pass. Vi beräknade att det skulle ta en
halvtimme för dem att komma på plats. När
den tiden gått tog jag hunden i band ett par
hundra meter utefter spåret. Vi ville ju inte
att den skulle ta efter renen i stället, och han
var ju provocerad.

Men så snart jag släppte Snobben, dök renen
upp och drog iväg med hunden åt alldeles
galet håll. Det var en drivande hund vi hade
och jag hörde hur det drog iväg nedåt Tör-
berget. Jag sköt signalskott för att avsluta
jakten. Strax dök Nisse upp. Jag fick ju
rendjäveln med mig på passet och den var
runt mig hela tiden sa han. Nej, det var ju
den hunden stack med protesterade jag. Nog
känner jag igen den renen sa Nisse. Jag har
ju haft den med mig hela dan. Jag gitte inte
diskutera. Jag visste ju vad jag sett.

När Bertil kom, blev vi i alla fall riktigt und-
rande. Den där tokrenen kom ju efter mig ut
på stormyran och var där hela tiden.

Konstiga djur i skogen
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Nisse och jag började skratta men när Tore
också kom och berättade att renen varit hos
honom, slutade vi att diskutera. Det var ju
ingen idé.

Nästa dag på eftermiddagen försvann
Snobben in på grannmarken. Det var en
beagle och han hade litet svårt att låta bli
ren om dom kom litet för nära. Han jagade
dom inte så länge, och normalt skulle jag
väl ha inväntat honom. Den här gången hörde
jag emellertid en annan hund som hade ett
fint ståndskall mitt inne på våra marker och
det var ju mer intressant att undersöka.

Jag drog mig mot ståndet och när jag passe-
rade Evert som i kraft av hög ålder tilldelats
ett ”vägpass”, sa han att hunden hållit på
över en timme. Hunden skällde, lugnt och
oavbrutet så jag gjorde mig ingen brådska.
Vinden låg starkt på mig från skogsremsan
där hunden stod. Jag drack kaffe med Evert
och hunden skallade hela tiden. Det här
skulle inte bli något problem.

Jag började försiktigt gå mot ståndet. Kol-
lade regelbundet vinden och den var per-
fekt. När jag kom fram  till myrkanten där
jag kunde se dungen förstod jag att älgen
stog längre bort än vad jag trott. Nåja, så
brukar det ju vara, tänkte jag och jag hade
fortfarande fin vind. Men hur jag än smög,
så flyttade sig ståndet hela tiden. Jag fick
dra längre och längre bort och hela tiden
flyttade sig ståndet. Jag började närma mig
utkanten av vår mark och tänkte att skjuter
jag här blir jag nog kvar ute under natten.
Det var inte ljust så länge till. Då hörde jag
hundskallet rakt över mig. Kunde det vara
en korp? Ja det måste det vara. Hundar sitter
ju i alla fall inte i träd, och flyger inte heller
i luften.

Men nej, det är en hund. Nu hörde jag det
tydligt, och det var inte långt bort. Jag fort-
satte att smyga, men det flyttar sig igen. När
jag står på gränslinan är det nästan för sent
att skjuta och jag har långt hem till kojan.
Men hunden skäller så nära.  Jag måste gå
dit och titta. Nu smyger jag inte längre, och
så är det en korp igen. Jag vänder hemåt, då
hörs det att det är en hund igen och inte långt
borta. Jag går mot ståndskallet igen och när
jag kommer tillräckligt nära är det en korp.

Ja, så håller det på. Ibland är det en korp och
då kan jag gå hemåt men då blir det hund-
skall som drar mig åt andra hållet. Litet
skäms man ju också för att man inte kan skilja
på hund och korp. Men det kunde inte Evert
heller. Och han är åttio år och har jagat hela
sitt liv. Till sist tvingar jag mig att gå till-
baka till kojan. Det är mörkt när jag kommer
fram, och det dröjer en stund innan jag be-
rättar vad jag haft för mig.

Nog har det väl hänt att man ibland frågat
mig om jag hört korpen när jag varit ute,
men det får man ta när man är så dum att man
berättar allting.

Korpen gäckar jägaren
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Det mest märkliga som hände den hösten
var dock det som skedde i oktober. Jag hade
under hösten flyttat från orten, men var till-
baka någon helg och jagade. Den här lörda-
gen hade det kommit några centimeter ny-
snö och jag hade gått en såte med hunden
och kom fram till den bortesta passaren, Ted
som satt vid änden av en då nybruten skogs-
bilväg. Skogen var tom och vi avslutade jak-
ten med signalskott. Ted, jag och Snobben
satte oss i Teds bil och vi åkte mot
”bostigen”. På vägen såg vi Evert, som inte
stod riktigt på det pass vi avsett utan på en
stor sten ett hundratal meter från vägen. Vi
signalerade åt honom och väntade, men han
kom inte. Vi hade ju sett honom där han stod
när vi kom med bilen men nu syntes han
inte. Ja, han gick väl direkt till kojan tänkte
vi och fortsatte och hämtade upp Nisse.

När vi kom upp till kojan, satt Evert Arnold
och Tore och drack kaffe.
- Gick du gent, frågade jag Evert.
- Nää, svarade han. Arnold hade kommit till
mig och när vi hörde signalskotten åkte jag
med honom. Vi har varit här ett bra tag. När
vi förklarade att vi sett honom på passet men
på en sten en bit därifrån svarade Evert:
-Nä, det var ju en svart karl som stog där.
Han har stått där hela tiden och jag har und-
rat vad det var för en jägare ni tagit hit. Han
var ju rent finklädd.

Ted och jag gick åt sidan, och berättade för
varandra precis vad vi sett och vi var över-
ens om att det var Evert vi sett och han var
inte alls svartklädd. Han var klädd som Evert.
Jag kan se honom för mig än i dag. Nästa år
lever inte Evert, sa Ted olycksbådande.

På söndagen dvs dagen efter, var hela jakt-
laget frammme vid stenen där vi sett Evert.
Det fanns inte så mycket som ett ekorrspår
där. Och Evert levde i många år efter den
händelsen.

Följande helg var jag inte uppe och jagade.
Ändå ringde jaktledaren och undrade om jag
inte varit uppe i alla fall. Dom hade sett när
jag gått över vägen. Ja inte vet jag om Olle
hade med alla de här konstigheterna att göra.
Men om han från sina ”sälla jaktmarker”
kunde spela oss ett spratt, nog skulle det
kunna se ut så här.

Fast Evert sa att det ju spökat tidigare. Men
som mest hände det att man kunde höra häs-
tar galoppera över fäbodvallen. Och det är
ju något helt annat.

G.G.

Kalle och Pelle hade skjutit en älgtjur.

Nu släpade de med gemensamma kraf-

ter bytet mot bilen. En annan, erfaren,

jägare kom fram till dem och sa:

- Jag vill inte tala om för er hur ni ska

göra, grabbar, men det blir lättare om

ni drar åt andra hållet för då gräver

inte hornen ner sig i marken.

Kalle och Pelle beslöt sig för att pröva.

- Den där killen hade verkligen rätt, sa

Kalle uppskattande. Det går mycket lät-

tare.

- Ja, sa Pelle, men

vi kommer ju längre

och längre bort

från bilen.
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Simbas första tjur.

Det hela började egentligen lördagen
den 11 september, denna dag visade
Hälleforsaren verkligen vilken envis
jakthund han är.

Dagen började i ett av våra såt tidigt på mor-
gonen i det ca 6000 hektar stora jaktområdet.

Efter en timme har Simba fast ståndskall men
jag gör en misslyckad ansmygning. Älgarna
sticker, vilket resulterar i ett gångstånd på
ett par timmar. Till slut kommer hunden till-
baka och vi tar några timmars paus.

Vi byter såt och Simba hittar åter igen några
älgar. Efter ett litet ståndskall påskjuter en
passkytt ett av djuren som Simba tagit upp.
Klockan har närmat sig tre då vi börjar
eftersöket på den påskjutna kon. Det fanns
lite blod på skottplatsen och vi börjar spåra
med spårsele. Efter ca 800m spårande beslu-
tar vi oss att släppa hunden vilket resulterar
i ett fast ståndskall ca 1km längre borta.

Efter 4 timmars ihärdigt arbete av hunden
kommer jag slutligen åt att skjuta den
påskjutna kon.

Efter detta lyckade eftersök fick Simba ett
godkännande av de övriga i jaktlaget som
en duglig eftersökshund. Det resulterade i
att vi några dagar senare blev utkallade på
eftersök av en påskjuten tjur. Denna gång
fanns än mindre blod på platsen så beslut
togs att släppa Simba direkt på spåret. Simba
fick stopp på tjuren ca 800 meter bort och
han skälla fast ståndskall i ca 40 minuter
innan jag kom åt att skjuta tjuren. Jägaren
som påskjutit älgen tyckte att det var Sim-
bas älg utan hunden hade vi aldrig fått den.
Husse fick hornen som belöning.

/ Markus Mäkitaavola

Simba och tjuren, se även bild på förstasidan
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Årsmöte för 2003 i
Hälleforshundklubben

Tid: Lördag 7 augusti 2004 kl 14.00.

Plats: Rättsviksparken i Rättvik

Närvarande: Sammanlagt 18  personer. Från älghundklubben
Rolf Petterson samt gästföreläsare Inge Öhrneling (sekreterare
i 22 år i SÄK).

§ 1. Ordförande hälsade välkommen.

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

§ 3. Till mötesordförande valdes Wåge Lundgrehn

§ 4. Utskickad dagordning antogs.

§ 5. Anmäldes att Märit Truuts utsetts till stämmosekreterare.

§ 6. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mona Karlsson
och  Anders Schylberg

§ 7. Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 8. Föregående årsmötes protokoll lades med godkännande till handlingarna.
Kvarvarande punkt från föregående årsmöte är stadgeförändringarna,
se paragraf 15.

§ 9. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes.
Revisorernas berättelse upplästes.

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

§ 11. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2004. Medlemsavgiften är 160 kr
samt 40 kr för familjemedlem.
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§ 12. I tur att avgå var ordinarie ledamöterna Wåge Lundgrehn och
Jan-Erik Bjermkvist samt suppleanten Märit Truuts. Samtliga omvaldes
Leif Gulin omvaldes till ordförande i Hälleforshundklubbens styrelse.

Styrelsens utseende för 2004:
Leif Gulin, ordf (omval 1år)
Jan-Erik Bjermkvist, sekreterare (omval 2 år)
Bo Tobiasson, kassör (1 år)
Kent Lindgren, ledamot (1 år)
Wåge Lundgrehn, ledamot (omval 2 år)
Jörgen Marcusson, suppleant (1 år)
Märit Truuts, suppleant (omval 2 år)

§ 13. Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman.

§ 14. Till valberedningen omvaldes Thomas Kärrman, Thord Norlén.
och

 Anders Hagman.
Anders Hagman utsågs till att vara sammankallande.

§ 15. För andra gången på två av varandra följande årsmöten beslöt årsmötet,
med mindre justeringar av mer redaktionell karaktär att anta de nya
klubbstadgarna. De nya klubbstadgarna träder i kraft från och med 2005-01-01.
De nya stadgarna ger klubben möjlighet att söka medlemskap i SÄK

Beslöts att: anta nya klubbstadgar, vilka träder i kraft från och med 2005-01-01.
Beslöts att: flytta årsmötet till våren, helst i samband med en älghundsutställning

§ 16. Inga motioner hade inkommit.

§ 17. Mötet var eniga i att Hälleforshunden skall vara en utpräglad jakthund.
Avelsarbetet har och kommer därför i ännu tydligare grad att styras
mot hundar som är jaktprovsmeriterade. Detta för att kunna säkerställa
och utveckla Hälleforshundens jaktförmåga enligt den linje (utpräglad jakthund)
mötet var överens om.
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§ 18 Mötet avslutas
Gästföreläsare Inge Öhrneling redgjorde för älghundsklubbens och
älghundarnas historia. Några årtal i SÄKs historia:
1972 Björhundsring i söder,
1973 Björnhundsklubben,
1985 Laikaklubben
1986 Vita älghundsklubben
1994 Hälleforshundklubben
1999 Jämthundklubben
83-85 Stadgestrid
1997 Första överläggningen med alla rasklubbar
2000 Typstadgar
2004 SÄK antar nya stadgar

1959 bestämdes att man skulle skriva en bok om jämthundklubbens historia, än
har inte boken blivit till. Nu har man dock beslutat att under 2004 alternativt 2005
så kommer en bok ut som handlar om älghunden under hundra år. Boken kommer
att behandla åren fram till 2002. Denna bok kommer att delas ut till alla medlemmar
i Svenska Älghundklubben gratis. (Om man vill ha boken så får man gå med i
älghundklubben).

 Vid protokollet:

Leif Gulin

Leif Gulin

Mona Karlsson

Mona Karlsson

Anders  Schylberg

Anders Schylberg

Gästföreläsare Inge Öhrneling
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Avelsarbetet inom Hälleforshundklubben
under överläggning.

Som utgångspunkt finns avels-
strategin som ligger fast där vi kan se
vilka mål vi skall sträva mot under de
kommande åren.

På årsmötet i Rättvik diskuterades hur och
vilka regler som skall tillämpas för att Häll-
eforshundens utveckling skall föras framåt i
enlighet mot de uppsatta målen i avels-
strategin.

Huvudpunkten som diskuterades:

*Skall all tillavel som sker, ske endast på
meriterade föräldrar ?

Mötet enades om att den absolut viktigaste
egenskapen en Hälleforshund skall ha är: stor
jaktförmåga på älg.

Mötet var enigt om att all tillavel som sker,
skall ske på endast meriterat material, vilket
innebär minst ett tredje pris på jaktprov.
Samtliga som var på mötet ville att deras
hundar skall jaga älg och även i framtiden
skall man kunna köpa en hälleforshundvalp
med goda förutsättningar att bli en god älg-
hund.

Bästa sättet för att försäkra sig om god jakt-
förmåga även i framtiden är att redan idag
använda meriterat material.

Avelsrådet kommer tillsammans med styrel-
sen utforma nya regler för att leva upp till
mötets mening, dessa regler kommer att pre-
senteras i kommande nummer av tidningen
Hälleforshunden. Styrelsen har även internt
diskuterat att i tidningen Hälleforshunden
namnge de som enligt styrelsen ägnar sig åt
oseriös avel för att på så sätt upplysa och
varna ev. valpköpare, samt att styra all avel
mot avelsrådet.

Därför uppmanar jag alla att gå jaktprov för
då blir det mycket enklare och intressantare
att föreslå lämplig täckhund.

/Jan-Erik

Ladan hade brunnit ner och

försäkringsmannen förklarade för

bonden att det inte kunde bli tal om

kontant ersättning. Istället skulle

en likvärdig byggnad uppföras på

samma plats.

- Jasså, är det så det fungerar, sa

bonden och gned hakan. I så fall ska

jag be att få säga upp livförsäk-

ringen på frugan.
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Bilder från årsmötet

Colna på språng med matte, ägare
Kent Lissel, tik öppen klass

Malte Jonsson med sin tik Aja, dessutom domaren Britt-Marie Nordquist

Nelly med ägare Ove Olsson,
tik unghundsklass
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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 1
Följande vinnare lottades fram:
1:a pris,  Arne Fransson, Åsele
2:a pris, Mikael Salo Storuman
3:e pris, Mikael Stenvall Stensele

Priser skickas ut under okt-nov.

Antal priser styrs av antal insända kryss

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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