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Tidningsredaktionen
Då var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. Detta nummer blev lite mindre än
vanligt, men ett stort tack för medlemsberättelserna! Nästa nummer kommer innehålla årens
jaktprov. Det vore roligt om några medlemmar kan skicka in någon berättelse som beskriver en
jaktprovupplevelse. Kom även med förslag på artiklar vi ska ha med eller skriv en egen
berättelse! Eposta din berättelse till mig: marit.truuts@halleforshunden.org.

http://www.halleforshunden.org
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

En höst gjord för jakt!

Ännu en höst är snart över och tydli-
gen har den varit lite extrem över
större delen av vårt avlånga land. Mitt
minne av de jaktdagar jag tillbringat
i skogen är ovanligt vackert väder.

Känns som man inte varit blöt eller frusen en
enda dag. Det har med andra ord varit tillfälle
till väldigt mycket jakt då i vart fall inte vädret
har ställt till det. Hoppas att Ni alla utnyttjat
det och passat på att gå de där jaktproven
jag hade förhoppningar om i förra numret av
tidningen. Själv har jag gjort det och är nöjd
med resultaten.

Nu så här i början på december kan jag kon-
statera att när första provomgången avslu-
tats och resultaten  redovisats finns det en
hel bra prov genomförda. Dessutom brukar
det  ju vara så att fler kommer ju längre hös-
ten går.

Kopplat till jaktprovsverksamheten har vi
under hösten fått känna på vargförekomst i
vår närhet där jag bor.

Det har varit ett oerhört rabalder i media, på
möten och även i skogen sedan skyddsjakt
beviljades på vargtiken Kynna. Det är nyt-
tigt för oss som inte levt med vargen i vår
närhet tidigare att få se vilken verklighet man
lever i längre upp i landet där vargstammarna
är tätare än någonsin.

Detta fick till följd att jaktprov fick flyttas och
ställas in då hundägare inte ville släppa sina
hundar i närområdet.

Allt går att lösa men hur det skulle bli med
etablerade större revir kan man verkligen fråga
sig.

Dessutom kan man med förvåning och en del
andra tankar fundera över den skrivning som
just i dagarna kommit oss till del där Svenska
Rovdjursföreningen och Djurskyddet i
Sverige i en debattartikel  anser att jakten med
lösa hundar behöver utredas? Jag tycker att
Ni alla bör ta del av artikeln som finns relate-
rad i de flesta jaktmedier. Det föranleder onek-
ligen en viss reaktion. Debattartikeln finns i
denna tidning på sidan 5.

Vi har under hösten också studerat och läm-
nat synpunkter på förslaget till nya jaktprovs-
regler. Kort kan det sammanfattas med att
klubben är positiv till gemensamma nordiska
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regler, men att en del justeringar och förtydli-
ganden behöver göras innan förslaget känns
färdigt att ta i bruk.

Vi står nu inför säsongen då nya valpkullar
planeras och parningar genomförs. Jag har
studerat årets statistik för ögonlysta hundar
och kan konstatera att årets resultat ser
mycket bra ut, hittills 27 ögonlysta och ett
nytt konstaterat  fall av katarakt . Det känns
tillfredsställande att det inte är fler, men vi får
inte slå oss till ro utan se till att tilltänkta av-
elsdjur är ögonlysta före parning. Tänk på
att lysningen är färskvara och skall vara ge-
nomförd inom ett år.

Vargfakta
rovdjursföreningen, naturskyddsföreningen
och naturvårdverket ( där alla är vargtroende),
men nu kan de få en mer balanserad bild av
vargproblemen genom www.vargfakta.se

I dag så googlar de flesta då man söker infor-
mation i olika frågor. En sida som har många
besökare hamnar oftast i toppen då man
googlar. Därför är det viktigt att vi kan styra
så många som möjligt att besöka
www.vargfakta.se.

Därför så ber jag er förmå lokalklubbar, ras-
klubbar inom SÄK att länka från klubbarnas
hemsidor till www.vargfakta.se. Jag rekom-
menderar också att så många som möjligt ute
i klubbarna besöker denna sida ofta och lä-
ser deras mycket intressanta artiklar i ämnet.
Det gör också att alla vi jägare blir bättre på
att debattera och argumentera i frågan.

Med Vänliga Hälsningar

Kjell Lennartsson

Som Ni ser har vi fått in  någon annons på vår
hemsida, vi har valt att öppna upp för detta
för att göra hemsidan mer tilltalande och in-
tressant. Det är också positivt att Märit får in
mycket bilder till tidning och hemsida, fort-
sätt skicka in bra bilder. Vår ambition är att
successivt utöka annons/reklammöjlighet-
erna och därmed få lite intäkter som kan täcka
bl a kostnader för tryck av tidningen.

Wåge

Ja det är verkligen oroande när varg-
aktivisterna provocerar oss jägare på
det sätt som skett senaste veckan då
man lämnar in en ansökan om
konsekvensutredning av löshunds-
jakten.

(på nästa sida ser ni artikeln)

Min mening är att måste få opinionen med
oss i vargfrågan så att våra politiker vågar
stödja oss i frågan. De allra flesta gör det
men de vänder oftast kappan efter vinden i
så känsliga frågor som vargfrågan. Hur gör
vi då för att vända opinionen ? Jag har en del
kontakter med en man som verkligen har gått
från ord till handling och det är Jesper Jöns-
son som driver www.vargfakta.se.

Han driver denna sida helt i egen regi och
hans strategi är att skriva faktabaserat och
neutralt med en trevlig ton. Här kan allmän-
heten hämta in information om vargens härj-
ningar och vilka problem som den ställer till
med. Journalister som skriver artiklar om varg
har hittills fått den mesta informationen från
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Konsekvensutred löshundsjakten
Vi åteger här en debattartikel.

Svenska Rovdjursföreningen och Djur-
skyddet Sverige vänder sig i dagarna till re-
geringen med en begäran om en utredning
av löshundsjaktens konsekvenser. Vi gör det
av flera olika skäl.Löshundsjakt innebär att
hunden driver ett för jägaren eller jaktlaget
tänkt jaktbyte, ofta över stora områden och
under lång tid. Syftet är att bytet förr eller
senare ska komma inom jägares skotthåll.
Sverige är ett av få länder som tillåter jakt
med lösdrivande hund.

Det krävs ingen utbildning av hunden och
heller ingen särskild utbildning i hundhållning
av den som jagar med lösdrivande hund. En
hund blir jakthund när den kallas för jakthund,
och kan därmed släppas lös i skogen utan
egentlig kontroll. Där exponeras den konstant
för olika faror, men utsätter också vilda djur
för påfrestningar.

Vad som krävs av den som släpper och an-
svarar för hunden är att denne har jakträtt
och att det är lovlig tid att jaga med lös hund.
Det är en unik situation, där lagen om tillsyn
av hundar och katter inte behöver uppfyllas.

Löshundsjakt är en omhuldad jaktform, som
många jägare sätter stort värde på. Samtidigt
för den med sig problem och konflikter. Inte
minst är den ett hot mot landets fåtaliga var-
gar. Vargars naturliga beteende, att försvara
sina revir mot andra hunddjur, betraktas av
jaktutövare och myndigheter som ett giltigt
skäl för skyddsjakt. Risken är uppenbar att
vargar, enbart genom sitt naturliga beteende
gentemot lösdrivande jakthundar, i ökad ut-
sträckning blir föremål för jakt som äventyrar
artens framtid i landet. Det är ett av skälen till
att löshundsjakten bör utredas.

Lösdrivande jakthundar råkar ut för olyckor i
mycket högre omfattning än andra hundar.
Typiska jakthundraser toppar olycksfalls-
statistiken år efter år, trots att bara 10–15 pro-
cent av landets alla hundar är jakthundar i
aktiv ålder. Under 1997–2010 reglerade för-
säkringsbolaget Agria 15 700 skador på hun-
dar förorsakade av trafik, vådaskott och vilda
djur. Eftersom Agria försäkrar färre än hälften
av landets hundar, torde det verkliga antalet
skador av den typen vara mer än dubbelt så
stort.

Under 1997–2010 har vargstammen ökat tio-
falt. Antalet varg-relaterade skador har ökat
ungefär hälften så mycket. Det förklaras ofta
med att man inte längre släpper hundarna
lösa i samma omfattning som tidigare. Det är
i så fall, i hundens perspektiv, en positiv kon-
sekvens. Det skulle också kunna förklara var-
för antalet trafikolyckor med hundar inblan-
dade i det närmaste halverats under samma
period.

Med eller utan varg i faunan är löshundsjakt
en farlig verksamhet för hundarna. Det är
ännu ett skäl till att riskerna och konsekven-
serna bör utredas närmare.

Frågan handlar dock inte bara om hundar och
vargar. Oskolade jakthundar jagar inte alltid
selektivt, utan ofredar vilda djur som det inte
är tillåtet att ofreda eller förfölja. Det är heller
inte ovanligt att får och andra tamdjur blir
angripna av jakthundar som inte är dugliga
sin uppgift. Också dessa problem bör bely-
sas i en allsidig utredning.

Sten Stenson, Djurskyddet
Sverige. Roger Olsson, Svenska
Rovdjursföreningen
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Första Älgjakten med min Unghund Ero!
Måndag morgon och det är älgjakt-
ens första dag. Vi samlas 07.00 vid vår
jaktstuga där jaktledaren går igenom
dagens första jakt. "Vi ska jaga häll-
torpsskogen" berättar han och passen
börjar lottas ut.

En efter en försvinner dom ut på pass och
klockan 08.30 drar vi igång. När vi hundfö-
rare väl ha blivit ensamma så börjar vi pla-
nera hur vi ska göra i dagens första såt.

För mig är detta mitt första år med egen hund
och efter lite planering så blir jag tilldelad ett
ställe att gå in på med min hund. Först får vi
ställa oss och avvakta lite på ett gärde för att
hålla utkik om de kommer någon älg i sken
från mossen nedanför oss, där första
hundkarln har gått på.

Efter ca en halvtimme så börjar vi röra på oss.
Vi ska få med en bergås som ligger lite bland
bygdens hus och eftersom det går en hel del
kor och får ute så bestämmer vi oss för att
hålla hunden i koppel tills vi passerat en bit.

När vi närmar oss bergåsen så tar jag med
Ero och går i underkanten av åsen ned mot
sjön.  Då jag inte har så stor erfarenhet av att
vara hundkarl eller av skogen så har jag min
far med mig nu.

Vi  beslutar oss för att han går uppe på åsen
och jag i nedkanten.

Efter en stund så hör jag på radion: KOM
NER! Pulsen höjs och jag börjar småspringa
med Ero, men så går det en stund till och jag
hör radion gå igång igen: MEN FÖR FAN
KOM UPP MED HUNN!!

Ero, redo för  jakt
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Jag hade hört fel första gången så jag börjar
springa så mycket jag kan med Ero framför
mig i kopplet uppför berget. När jag väl kom-
mer upp med hjärtat i halsgropen så ligger
där en stor tjur ca 10 meter från mig på berg-
åsen. Jag släpper loss Ero så snabbt jag bara
kan, och direkt börjar han skälla och får upp
tjuren på benen som inte är på bästa morgon-
humör! Han lägger ned huvudet och börjar
attackera Ero, fram och tillbaka, men Ero som
bara är sex månader håller glöden uppe, han
ger sig inte! Han fortsätter fram och tillbaka
med tjuren som nu är mitt i mellan mig å far-
san. Vi har max tio meter på älgen från båda
håll.

Efter ett tag hör jag hur han ropar på radion:
SKJUT SKJUT!!! Men jag har ett buskage
mellan mig och älgen så jag får inget skott-
håll, men just då gör älgen ett utfall mot Ero

som kommer springades med älgen bakom
sig bara två meter på sidan av mig, då va de
inget att fundera på så jag smällde på han!

Efter skottet så går älgen ca 80 meter där jag
kan gå fram och skjuta dödsskottet.

När jag fick veta att jag skulle behöva ha Ero
kopplad en bit första såten så kändes de rik-
tigt tråkigt. Men se va fel man kan ha ibland!
Men en bättre start för en hund som bara är 6
månader kan man väl kanske inte få!

Mvh. Anders Wester och Ero,
Arvika

Ibland behöver man vila sig i jaktskogen
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Caecars första älg....
..var en liten pinntjur som efter ett
gångstånd föll hos en passare.

En annan lite pinntjur skällde han fram till en
annan passare några dagar senare. Inte så
roligt för han som går omkring med kopplet.

Här kommer historien om nummer tre.

Hösten har mest bestått av rotande och ja-
gande av sork.Vi har tillbringat åtskilliga tim-
mar i skogen där största delen av tiden äg-
nats åt sorkjakt. Söktur 85 meter och fast sork-
stånd. 5 minuters rotande varpå han glatt åter-
vänder för en ny sorkletartur.

I nästan varje såt fick han dock upp en eller
annan älg. Men på så kort håll att det som
regel blev sken eller gångstånd och stolpe
ut.

Sista jaktdagen i september började som van-
ligt med sorkletande i en contortaplantering.
På andra sidan planteringen drog han plöts-
ligt i väg som ett skott. Strax ropade en pas-
sare att ett par älgar skenande passerat ho-
nom inne i riset. Caecar släppte efter 10 minu-
ter och kom klockrent tillbaka i sina bakspår.
Ny söktur och iväg igen med ett ekipage och
ut hos samme passare. Ingen skottchans nu
heller. Samma sväng igen och Caecar var till-
baka efter 20 minuter den här gången.

Vi satte oss och funderade över en kopp kaffe
hur vi skulle få stopp på älgarna .

Ny söktur: På drygt 700 meter ser jag hur han
ökar farten och far som ett skott mot samme
passare en tredje gång. Snacka om general-
pass. Strax ropar denne att ytterligare två äl-
gar passerat honom i lugnt trav.

 Ceasar vid sin första älg
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Via radion förmedlade jag min frustration över
alla Busjöns förbenade springälgar.

Jag hade inte släppt sändarknappen så bör-
jade Caecar skälla drygt 200 meter bortanför
passaren. Jag trodde inte det var sant. Skal-
len bara fortsatte och fortsatte och ekade så
ljuvligt mellan Bärbeget och Brännliden.

Påbörjade en kringående rörelse för att
komma rätt i vind. Pulsen steg i takt med att
jag kom närmare. Efter 45 minuter började det
väldigt sakta röra sig norrut. Rakt mot mig.

Jag satte mig tillrätta i mossan och väntade.
10 minuter senare skymtade jag en gulbrun
hoppande hundsvans bland enriset och i
samma veva två älgar. Strax efteråt tog kal-
ven några steg framför kon och blev kvar.

Caecar var lite tveksam på grund av mitt
segervrål men var strax framme och började
rycka i älgkalvens päls. All höstens frustra-
tion försvann och allt vad sorkar heter var i
det ögonblicket glömt. Så otroligt att det lyck-
ats. Första periodens sista såt.

Nu ser vi fram mot oktober och fler älgar.

Som en liten knorr på historien kan jag tilägga
att det kunde ha slutat på ett helt annat sätt
än det gjorde. När jag startade jakten och
hängde på mig bössan upptäckte jag att jag
var helt utan ammunition.

Eftersom mina förväntningar att få träffa på
en älg var relativt små brydde jag mig inte om
det utan gick ändå och sa inget till jakt-
kompisarna.

På väg genom contortaplanteringen passe-
rade jag inte så långt från Äxingmyrlidvägen
och klockan hade passerat åtta. Tänkte att
kanske kan jag ringa och väcka min fru och
be henne komma med några skott.

Någonting kunde ju kanske hända ändå.
Ringde hem och hon svarade med sömning
stämma. Jag förklarade problemet och hon
undrade vilka skott det var.

Vi har några olika studsare hemma i olika
kalibrar. Vilket i sin tur gjorde att hon fick
väcka en av sönerna som fick hjälpa till att
leta rätt på de efterfrågade patronerna. 15 mi-
nuter senare kom hon körande fram till väg-
passet där jag satt mig att vänta.

Tänk om jag inte låtit förnuftet råda över stolt-
heten.

Då hade dagen slutat på ett helt annat sätt.

Tack Ingegerd !

Calle Franklin

Jante och Oskar hade hamnat i B
orås

och skulle hem. De letade sig
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m till

järnvägssta
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en skylt: ”
Sjutife

m kilometer ti
ll G

ö-

teborg och åttis
ex meter över havet.”

- Då får vi 
ta sjö

vägen, den är mycket

kortare, sa
 Oskar
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Världens bästa Stella
Hej alla hälleforsvänner jag heter
Martin Johansson. Under mitt jägar-
liv har jag haft och har en del olika
raser, men aldrig en spets, så när det
var dags för en ny valp så fick det bli
en spets.

Efter en del telefonsamtal så blev det en tik-
valp efter Anders Janmyrs tik Gnista och han-
hunden Valdemar. Jag fick ej välja valp så jag
slapp det bekymret. Valpen som blev min var
en liten grå ullig tik som inte var det minsta lik
en hälleforsare. Det är ju trots allt inte färgen
man jagar med tänkte jag. Tikvalpen döptes
till Stella. Efter lite träning av olika slag så
tänkte jag inte längre på färgen utan såg bara
hur hur hon hela tiden gjorde framsteg tills
hon, sett ur mina ögon, blev världens bästa
Stella!

Ni ska veta att det inte är så lätt att skjuta älg
här i söder med små marker och restriktioner
på antal taggar, enkelkalv, vuxet hondjur, tju-
rar mm. Mycket är det som ska stämma innan
en en älg får skjutas. Men Stella har en för-

måga att få dem att stå redan på upptags-
platsen och dessutom är hon lätt att smyga
på med sitt täta och klangfyllda skall som
dånar så man får ståpäls.

Skulle det nu vara på fel mark eller djur så
visslar jag av henne upp till en kilometers
avstånd, därefter kan vi effektivt byta såt.
Om hon inte blir avvisslad skäller hon vid
ståndet i 2-4 timmar innan hon kommer och
besöker mig varefter hon återgår till stånd-
platsen igen.

För knappt ett år sedan tog jag en kull valpar
efter en utomordentlig hane, Prästknit Tapio.
Vid parningstillfället var inte Stella meriterad,
men valparna har redan visat framtassarna
och skällt älg vid 7-8 månaders ålder vilket är
en liten vink om att där är jakt i dem.

Då var det här med jaktprov på Stella som jag
hade bedyrat att hon skulle klara galant. I
skrivande stund har jag startat på tre lös-
hundsprov varav ett är fastställt till en etta
med 84 p och de andra rekommenderade ettor.

Martin tillsammans med Stella
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Alltså tre raka ettor. Nu ser jag fram emot en
kull valpar till våren där jag själv ska behålla
en valp efter denna utom ordentliga jaktkam-
rat.

Ha en fortsatt trevlig jaktsäsong

Martin Johansson.

Rävpiskans kennel

Följ valparna
Målet för vår web är att den ska bli
mer levande, i ett första försök att få
in nytt material så publicerar vi de bil-
der som medlemmarna skickar in
under veckans bild.  Bilderna byts un-
gefär varannan vecka.

För att få mer liv i webben har vi dessutom
under våren fått följa valpen Unix, eller Räv-
piskans Acce som han egentligen heter. Unix
är en av valparna efter Stella och Tapio. På
webben kan man följa hans bravader och även
gå en liten lydnadsskola där Unix agerar elev
till hundinstruktören Märit som även är matte
till Unix.

Övriga valpägare till ”världens bästa Stella”
får gärna skicka in material och bilder till un-
dertecknad så kan vi följa hela valpkullens
utveckling i älgskogarna.

Ni som vill ha med en bild på veckans bild,
skickar även den till undertecknad!

Webansvarig Märit

epost: marit.truuts@halleforshunden.orgUnix och lillhusse Chrisfoffer

 Stella med fälld älg
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HUNDKAMERA PAKET
I hundkamera paketet ingår det:
 
1 St Hundkamera Drift HD170 stealth

Art.nr DR06014
1 St Kameraväst Art.nr JV08006

Nu är det fullt möjligt att med hjälp av 
denna hundkamera och kameraväst 
att se vad hunden har jagat samtidigt 
som du få uppleva fantastiska 
filmsekvenser från din jakthunds 
perspektiv, som du sedan kan dela med 
dig till vänner via facebook och youtube, 
eller bara sitta hemma själv eller med 
jaktkamrater och se hur din jakthund har 
fungerat i skogen under dagen.
Nu behöver du inte heller längre fundera 
på vad din jakthund (Ståndhund) har 
jagat för vilt, eller om den har hittat på 
annat i skogen som du vill veta, vilket 
kan vara ovärderlig information när du 
jagar in din unghund.
Med en hundkamera på din jakthund
kommer jakten att få en helt ny
innebörd.

DRIFT HD170 STEALTH - 
VAPENKAMERA/HUNDKAMERA
Drift HD170 Stealth sportkamera är en ny snygg 
helsvarta actioncam från Drift Innovation, som vi 
tycker är den bästa vapenkameran man kan änvända 
vid jakt.

GPS VÄST
GPS väst som förlänger räckvidden på din Garmin pejl, 
DC30 & DC40, Samtidigt som du gör det bekvämt för 
din hund. "hundvästen som löser dina problem"

Tel: Oscar 070-882 41 34
Tony 070-681 89 00 
E-post: info@fahallenjakt.se 

Fähallen Jakt AB
Ardenner vägen 23
362 32 Tingsryd
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Kassören har ordet
Hej alla medlemmar nu är det snart
ett nytt år och med det en ny medlems-
avgift. Avin finner ni i tidningen.

Som ni kanske sett på hemsidan så har vi
bytt från postgironummer till bankgiro-num-
mer. Vårt nya bankgironummer är: 799-5442

För utlandsbetalande medlemmar är IBAN
SE6780000842029239798318 BIC (SWIFT)
SWEDSESS

Det finns fortfarande några som inte betalt
medlemsavgiften för 2011 men det finns tid
till att göra det innan året är slut.

En uppmaning till alla uppfödare visst erbju-
der ni era valpköpare medlemskap i klubben
om de inte redan är medlem?

Jag håller på att uppdatera medlemsregistret
så ni får gärna meddela mig er mailadress,
telefon och vad er/era hundar heter även de-
ras reg.nr. Det går bra att meddela per mail,
telefon eller på talongen då ni betalar in med-
lemsavgiften. Om ni byter adress så tar jag
för givet att ni meddelar mig så att ni inte blir
utan tidning.

På årsmötet så bestämdes det att medlems-
avgiften 2012 skulle höjas till 200 kr för med-
lem och familjemedlem till 50 kr

God Jul och Gott nytt år

Ulrika

Min e-post är: falla.gard@bobbnet.com

Telefon: 070 - 643 03 032

Hej på er. Eftersom jag har blivit le-
damot i Hälleforsklubben så kommer
här en kort presentation om vem jag
är

Jag heter Thomas Johansson fyllde 40 år i
våras och bor i en by utanför Boden.

Jag har mina rötter i en ännu mindre by ca 8
mil inåt landet och det är där jag tillbringar
min lediga tid och även där jag jagar med mina
hundar.

Jag har två Hälleforsare en hane och en tik
Ahmarovan Nalle och Sävlidens Skalli, Nalle
är min första egna älghund, före det hade jag
två Irländska settrar som jag jagade fågel
med.

Intresset för jakt och hundar är mycket stort
och under älgjakten så ägnar jag all min le-
diga tid för den, övrig del av året försöker jag
att ägna åt familjen som består av fru och tre
idrottande barn.

Jag har inte så lång erfarenhet av Älghundar
men skall försöka att bidra så gott jag kan för
att bibehålla och utveckla våra Hälleforsare
tillsammans med er andra som fastnat för
dessa underbara hundar.

P.S Håller även på att försöka jaga in fru och
barn men just nu ser det ut att bara lyckas
med den äldsta sonen 11år.

Thomas Johansson

Ny styrelsemedlem



Framavlad till älghund
Följande artikel är hämtad från
Närkes Allehanda den 29 september.
Författare: Birgitta Skoglund.

SKÅLEN. Hälleforshunden har en självklar
plats i Jan Hellströms hem.
- Min far Axel var en av uppfödarna förr, och
så långt tillbaka jag kan minnas hade vi hund-
valpar.

Roy hälsar glatt med sitt skall, och är ivrig att
hälsa. Han är en sjuårig hälleforshund och är
en given kamrat ute i jaktmarkerna.

På baksidan av huset, i hundgården ligger
Jambo och vilar. En 17-årig hälleforsare som i
rakt nedstigande led är släkt med Boy som i
början av 50-talet var den första i sitt slag
som kom till familjen Hellström.

Jan berättar om sin pappa Axel och hur han
började jobba med avel. I grunden fanns det
stora intresset för jakt och han tillsammans
med andra jaktvänner ville få fram en bra
hund. En riktig älghund var målet. De goda
egenskaperna var viktiga, men också färgen.

-Man ville få fram det som nu är den karaktä-
ristiska röda färgen, säger Jan och stryker
med handen över Roys päls.

För Jan är hälleforshunden en optimal hund
när det gäller jakt.
- Den är tålig. Men jag tycker också att det är
en fin hund, färgen är vacker.

-Hälleforshunden är en trevlig fameljemedlem,
kärvänlig, men det är oftast en enmanshund.
Den vill helst jaga med en och samma per-
son. Roy lystrar bäst till mig ute i skogen och
håller också bäst reda på mig.

Känslan Jan får är bra, det ger trygghet. Men
hund, oavsett ras, kräver arbetsinsatser.
- Du måste lägga ner en hel del arbete och tid
om du vill ha pli på hunden. Men den här
rasen är lätt att jobba med.

Idag finns det ingen uppfödare av hällefors-
hund i trakterna kring Hällefors.
- Synd, men det är roligt att rasen har fått det
här namnet. Det var ju här allting började.

Birgitta Skoglund

Roy med
husse Jan



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

Lösning

Korsord 11 nr 2
Vinnare:
(1:a=glaspris, 2 och 3=trisslotter)
1:a pris: Erik Modin, Junsele
2:a pris: Gunni Ågren, Burträsk
3:e pris: Roland Olsson, Bredbyn

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
�����
���		

��
���
��

	
��
����

�����

�
�
��������
������

�����
�����

�������

���
�
�

���
�����
 �����
�!"

#�$��

���
��

%!���

&��

'��

(�����
%�

���"��

)���
��"� *����� *�+ �

����
,-��
���!

������
)�
�

��� ���
(����� )�� #������ .�����

*"�
���
/��+ 

011�� 2
���

*�����
!���

��������
��1��
����

���
0����
����

3�����
��� �
1���

4����
���!��

3�!���
����

�"��
2���
��� �

5�����

%��
�
��"����

���

.��

)��+ �
������
������

�-������
3���
.�-����

3�� �

'��� ������,�����
 ����� *����

����

3�+ �
���!!

4�1
��

	
�����
�����

6�!!�
��"��
(���
�$�7�

����
���
)22

.��-�

2
�����
6�����
���

��� �

% � �

4�� 

(�����������

��$���
89

	����

)��-�

�� ����
,��
2��� 

�����
���		

� � � � � � � � � � � � � �

�

�

�

	

�




�

�

�

�

�

�

� � �

�

�

�



�

�

�


 
 � 
 � � �

�

�

	

�

 � �

 �

	

�

�

�

	�

	

�

�

� � �

�

�

�

�

�

�

�

� � �

�

�

�

� �

�

	

� � 
 � � � �

� � � � � �

�

�

�




�

�

	 � � � � 
 	 �

�

�

	

�




�

� � � � �

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	 �

�

�

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

	 �

�

�

�

�����2���
���"�
���

����!

������
��� 

*��

������

(-���
��7��

#�$
���
����

#��$ ����
����� ���

0�������
���

#�
������

���

#11� ���
,�-+ 

(����

4�� 

5��

(-����
,���
��� 

�������
������

���

)����

�������

5"��� ,�+ 

)����

6����
�"��

)�� 
�
�
���!��

5���
�!!����

."���:�

� �� 

	-���
���

&��

�����

*�3-� 
7���

.
�������������
������

����

6�!�
���!!

)��$ �
;� �
���

#�$�"�

2
���
3
�����

� �
��

	����
.�"
��

*����
<<<<<

*� ��

�
0����)����

�� �
)�!!�
��+ 

)����� ("
���=

3�����
�����
2����

������

.������

������
����

3-���
��+ 
#������

&�!��� 
 ������

,���$����
%!!��
�����

*�����
�"��

4���
1��� � ���

�����

2�����

����9

89

5����
�!!

(-���
��7��



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

FÖRENINGS
BREVBAdresslapp

God Jul
och

Gott Nytt År

IBAN SE02 9500 0099 60268304 8785 och BIC är NDASESS
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