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Ordföranden Wåge Lundgrehn
Marsjö Storegård 3
340 12 Annerstad
070-5240875

epost: lundgrehn@live.com

Kassör Ulrika Eriksson
(ledamot) Fälla Gård 265 Norrfors

905 92 Umeå
tel: 070-6430332

epost: fallagard265@gmail.com

Register Jan-Erik Bjermkvist
hållare Lillmyrgränd 1
Sekreterare 861 92 Bergeforsen
(avelsråd) Tel: 070-3195701
epost: jbje.bjermkvist@telia.com

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Årets sista tidning är inte så välylld som man kan önska sig. Vi får in lite för lite material för att
få den fyllnad vi vill ha. Men vi är tacksamma för det vi fått in, läs mer om Sigges fantasktiska
SM och Nalles jaktresa till vårt grannland Norge. Till nästa nummer behöver vi er hjälp med
tidningsmaterial, utan ert material har vi svårt att få ihop material till en tidning. Maila mig på
adress marit.truuts@halleforshunden.org, jag fixar layout. OBS skicka bilder och text som
egna filer och tänk på att ha hyfsad bra kvaliten på bilderna

http://www.halleforshunden.org

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

epost: thomas.johansson@riksbyggen .se

Ledamot Jonas Jonsson
Hästskovägen 17
903 62 UMEÅ
Tel: 090-148021
Tel: 070-352 52 82 (Arb)

epost: 802jonsson@telia.com

Ledamot Märit Truuts
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
0481-12112, 070-5090112

epost: marit.truuts@netplex.se

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

epost: tobiasson.bo@telia.com

epost till alla i styrelsen: styrelse1@halleforshunden.org

Jan-Erik Bjermkvist (uppgiftsinsamlare)
Lillmyrgränd 1
861 92 Bergeforsen
Tel: 070-3195701
email:jbje.bjermkvist@telia.com

Märit Truuts (formgivning)
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
Tel: 0481-12112, 070-5090112
email: marit.truuts@halleforshunden.org
Alt: marit.truuts@netplex.se
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En mörk novemberkväll borde väl
skrivarlusten kunna infinna sig för att
få till något matnyttigt i en sk ledare.
Men lite trögt känns det allt.

Hoppas dock att Ni haft en bra höst med bra
jakt. Som jag har förstått det har väder-
förutsättningarna för de flesta varit mkt bra,
kanske lite för varmt här och där. Hittills har
det genomförts 29 jaktprov med Hälleforsare
i vårt avlånga land, det hinner förhoppnings-
vis bli många fler innan säsongen är slut. Vi
behöver det för att hitta fler lämpliga avels-
djur.

Längre fram i denna tidning kan Ni läsa en
berättelse från Anders Broman som ju med
sin Rävamyrens Sigge var första ekipage att
delta i SM. En härlig framgång för både An-
ders, uppfödare Thomas och rasen. Vi be-
hövde det på något vis, det ger onekligen
genomslag i Älghundsverige att även de små
raserna får fram myckt bra hundar.  Åter igen
ett stort Grattis till Anders och Sigge, även
om jag inte tror att Sigge tyckte det var märk-
värdigare än alla andra jakter. Jo, möjligen att
han för första gången fick ”träffa” ett vild-
svin. Hoppas det inte gav mersmak.

Som Ni vet gjorde vi i våras ett försök att
flytta årsstämman till södra Sverige i samband
med Elmia i Jönköping. Vi kan väl kort kon-
statera att det var ett försök  och att utfallet

LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
inte blev som vi hoppades. Fortsättningsvis
får vi nog hålla oss längre norrut och därför
ses vi nästa gång i Lycksele i samband med
mässan där sista helgen i maj.

Har också tittat lite på statistiken från
ögonlysningar och HD-röntgen. Hittills i år
har 18 hundar ögonlysts och endast 2 har
anmärkning i form av katarakt eller annan
ögonsjukdom. Det är bra siffror och förhopp-
ningsvis börjar vi se resultat av vårt
bekämpningsprogram. Men betydligt fler
hundar borde ha lysts kan man tycka.

Då det gäller HD-resultaten blir man kanske
mer fundersam då det av 25 röntgade hundar
är hela 6 stycken som har C-höfter. Ovanligt
många för att vara vår ras och även där kan-
ske vi måste vara observanta.

Nog om sjukdomar för denna gång, det är ju
inte speciellt upplyftande att hålla på och läsa
den statistiken, men ändå nödvändigt för att
se till så att rasen fortsätter att utvecklas i
rätt riktning.

Hittills i höst har ett tiotal tikägare anmält att
man vill ha avelsrådets hjälp att hitta lämplig
täckhund. Förhoppningsvis blir det lite fler
när jaktprovssäsongen är avslutad.

Ha för övrigt en riktig God Jul och ett Gott
Nytt År. /Wåge
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2009 2010 2011 2012 2013

Jämthund H 22,43 (746) 30,61 28,61 25,42 17,64

Jämthund T 22,35 (813) 21,37 22,10 21,95 11,71

Gråhund H 25,15 28,50 22,73 19,50 10,73

Gråhund T 24,32 20,30 20,25 18,05 7,82

Hälleforsare  H 23,08 (21) 21,74 14,71 25,0  (26) 6,06

Hälleforsare T 19,05 (24) 26,32 9,68 28,0  (33) 6,45

Karelsk B  H 18,67 16,08 9,46 9,09 5,26

Karelsk B  T 7,14 10,11 7,89 5,08 5,0

Vit Älghund  H 20,41 2,27 6,25 11,54 0

Vit Älghund  T 9,09 6,12 2,13 0 3,12

Östlaika  H 17,97 (88) 17,32 19,79 13,16  (123) 18,18

Östlaika T 18,82 (117) 15,32 15,74 11,76  (104) 8,89

Statistik jaktprov
Under det senaste året har vi, då och
då, fått förfrågan om det finns någon
statistik över antalet jaktprovs-
meriterade hundar per årskull, t.ex
hur många av de valpar som är födda
2010, har blivit meriterade.

Man har också frågat efter en jämförelse med
övriga älghundsraser. Idag behöver vi inte
uppfinna hjulet själva, utan kan lätt se detta
på www.hittaalghund.se.

Trots detta har vi gjort en liten jämförelse
bland älghundsraserna under åren 2009-2013.
Som synes nedan behöver vi inte skämmas. I
en jämförelse med några av de övriga mindre
raserna samt de två stora så har vi, trots liten
numerär, mycket bra statistik.

Statistik  från SKK visar att det 2009 föddes
21 hanvalpar och 24 tikvvalpar vilket då ger
23,08 % resp 19,05 jaktprovsmeriterade häll-
eforsare. Antalet valpar i några exempel som
jämförelse inom parantes.

Nedan visas alltså statistik från
www.hittaalghund.se, i procent.
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Här vill vi ha ditt
bidrag i nästanummer!

Det är medlemmarna som
tillsammans ska producera material
och innehåll i medlemstidningen
och klubbens web! Vi saknar
material, bidra du med!

Stig Anderssons Elit spejar ut över nejden, finns något material till kommande
tidning där?
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Rävamyrens Sigge
I december gjorde han sitt första riktiga
ståndskall. Efter ett långsamt gångstånd på
ca 1 ½ km blev det fast stånd. Efter ca 2 tim-
mar stod jag endast ca 60 meter från ståndet
då det helt plötsligt tyst. Blev lite orolig att
jag vindstött det, men efter någon minuts
tystnad tar jag upp GPS:en och ser att Sigge
gett sig tillbaka på sitt bakspår. Glädjen över
att han målmedvetet söker sig tillbaks till mig,
något som jag tränat honom hårt på växlar
över i frustration att han lämnar älgarna när
jag var så nära.

Jag vill dela med mig av en underbar
resa som jag gjort de sista tre åren.

Det började med att min förra Hälleforsare
fick beskedet skelettcancer och var tvungen
att avlivas. Jag stod helt plötsligt utan jakt-
hund och kollade in på Hälleforssidan efter
aktuella parningar.

Tomas Kärrman Rävamyrens kennel i
Gunnarn hade lagt ut om en parning som såg
intressant ut, jag ringde honom och hörde
mig för om det fanns möjlighet att få sätta
upp sig på en lista. Det fanns det givetvis
men han kunde inte lova något förrän valpa-
rna var födda. Det blev en lång väntan på
samtalet, men till slut kom det. Tomas medde-
lade att det blev sju valpar och att jag fick ta
den sista hanvalpen.

Valpen blev döpt till Rävamyrens Sigge och
vi hämtade honom vid 8 veckors ålder. En
bilresa på 22 mil enkel resa. Sigge skötte sig
föredömligt på hemresan.

Tiden gick och Sigge visade sig vara och är
en otroligt lugn hund. När så november kom
kunde jag inte hålla mig längre utan provade
att släppa honom. Redan på de första släp-
pen var det som att han visste att det var älg
han skulle söka upp. Jag blev helt fascinerad
över hans målmedvetenhet. Han var knappt
ens intresserade av fåglar eller ekorrar vilket
jag annars tycker är normalt för en valp. Visst
skällde han någon enstaka järpe men inte mer
än några skall åt gången. Efter bara några
släpp fick jag skjuta en liten pinntjur på gång-
stånd.

Isac Åberg 20 år med sin första älg.
Blev en kalv på stand efter Sigge. Fick
sitta inne på ståndet I 20 minuter på 30
meter innan han fick rent läge på
kalven.
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Jag hade dessutom inte korsat älgarnas spår
när jag gick mot ståndskallet så jag förstod
att det skulle ta lång tid innan Sigge skulle
hitta mig. Ca fem minuter efter att Sigge läm-
nat ståndet kliver en av älgarna fram bakom
en gran men det var bara att se och njuta av
vårt mäktiga djur. När väl Sigge kom tillbaks
så hade jag stött älgarna och de var långt
borta.

Sigges första riktiga höst, när han var 1 ½ år,
var en höst där nästan allt stämde för mig,
Sigge och mina söner (Nils och Anton) som
då var 15 och 20 år. Vi sköt totalt 18 älgar på
stånd och gångstånd den hösten. Det var
dessutom bara jag och sönerna som sköt dem,
ingen passkytt fick skjuta för honom.

Höst nr 2 blev han färdig jaktchampion och
dessutom kvalade han in till Västernorrlands
uttagning till Älghunds SM 2015. Här bör-

jade en resa som jag aldrig drömt att få vara
med om. Och med facit i hand hoppas jag att
fler får vara med och uppleva en liknande resa.

Uttagningen var den 15 augusti 2015 utanför
Sollefteå. Vi var sex hundar som skulle göra
upp om en plats till SM. Lottning av olika
såter skedde kvällen innan och vi skulle
släppa halv fem på morgonen. Det börjad bra
där Sigge på andra sökturen tog upp älg på
över en km. Men glädjen sjönk när vi hörde
att det efter ett kort gångstånd gick lös.

Efter ett traktbyte fick vi åter tag på älg men
när domaren började och räkna ihop tiden
insåg vi att när provtiden gick ut skulle vi
bara fått till 85 minuters sammanhängande
skalltid. Vilket också blev fallet. Jag var trots
allt nöjd med dagens hundarbete, Sigge
kunde inte rå för att klockan var mot honom.

Nils Broman med 14 taggar skjuten på gångstånd
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När jag kom tillbaks till övriga provdeltagare
var jag den sista hunden som kom tillbaks
och jag hörde snabbt på de övriga att Sigge
låg rätt bra till. Provet blev ett 2:a pris men
det räckte till seger och biljett till SM.

SM var i Sysslebäck 25 september. Jag kände
en enorm glädje att få visa upp Sigge som var
första hälleforsaren att delta i SM. Jag har
egentligen inte förrän efteråt fattat hur upp-
märksammat det var förrän jag kollat runt på
olika social medier. Min äldre son ringde på
eftermiddagen när provet var klart och vi vän-
tade på prisutdelningen och sa att ”du är
överallt på nätet, bearplay, jaktjournalen, face-
book, instagram mm.”

Den första jag träffade när jag kom till Lång-
bergets hotell var Holger Nilsson från Jaktjo-
urnalen. Han frågade direkt om han fick följa
med på provet och göra ett reportage om den
första hälleforsaren på SM. Jag tyckte det
kändes jätteroligt men kände samtidigt en stor
press att Sigge skulle leverera.

Det som sedan hände har redan många av Er
följt på liverapportering och facebook.

Kl 0610 var vi på plats där vi skulle släppa.
0630 släpper jag och Sigge tar upp endast
150 meter bort. Kände direkt att detta var
ingen bra start. Men redan efter några sek-
under säger jag till de övriga att det inte kan

Jaktlagets först älg 2015. Kalv skjuten på stand av Nils Broman. Film finns på
Hälleforsgruppen på facebook.
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vara älg och att vägvisaren får vara beredd
med bössan. Men det går iväg i gångstånd
en km och blir sedan fast stånd. Gångståndet
och ståndskallet skallade han precis som att
det vore älg vilket gjorde mig mycket förbryl-
lad med tanke på upptaget. Än mer förbryl-
lad blev jag när det efter ca 40 minuter börjar
att bukta. På tredje bukten kan jag dessutom
locka inom honom vilket inte brukar gå när
han jobbar med älg. Jag kopplar honom och
vi går ner på ståndplatsen, där kan vi skrat-
tande konstaterade att Sigge skällt vildsvin.

Nytt släpp och Sigge drar iväg direkt och tar
upp på 1 km. Efter 90 minuter ska domaren gå
in och göra en lätt stöt. Jag kände naturligt-
vis ett visst vemod efter morgonens
vildsvinsskällning. Jag ser på GPS:en att det

blir en kort stöt, men när då domaren kommer
tillbaka och säger att han nu sett någon som
han aldrig sett förut, ja då håller jag på att
sjunka genom marken. SM, reporter från
jaktjournalen, liverapportering och så skäller
Sigge först vildsvin och nu…

Då säger domaren, ”jag har för första gången

i mitt liv sett en värmländsk älgko”. Från att
reporter, vägvisare och jag först nästan tap-
pat hakan brister vi ut i skratt. Vilken lättnad,
nu var vi på banan. Nu gällde det att skaffa
poäng.

Vi följde naturligtvis med på liverapporte-
ringen och insåg att vi var bara fem hundar
kvar som hade något med toppstriden att
göra.

Sigge och Nils med 14-taggaren
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När jag efter avslutat prov lämnade in tracker-
halsbandet fick jag höra att Sigge nog låg
topp tre. Oj vad jag kände mig nöjd över
Sigge.

När det blir prisutdelning och jag inser att
Sigge gjort sitt bästa jaktprovsresultat nå-
gonsin, att han gör det på ett SM och att det
blir till en andra plats, ja då finns det bara
glädje. Denna känsla hoppas jag att jag får
dela med fler hälleforsägare i framtiden.

Och naturligtvis med dagens sociala medier
så börjar telefonen att vibrerar bara några
minuter efter att resultatet offentliggjorts,
grattis sms bara ramlade in.

Kvällen avslutade med en trevlig middag och
mycket hundprat. Ett stort tack till vägvisare
Tomas ”ToTo”, domare Jan-Olov och Holger
från Jakjournalen.

SM-pallen

Anders och Sigge
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Sigge vakar over sin son Zetor

Vi hade många skratt samt roliga och dråp-
liga berättelser under dagen.

Det var egentligen först dagen efter när jag
satt i bilen på vägen hem som jag började
inse vad Sigge gjort för hälleforshunden. När
sedan vår ordförande Wåge Lundgren ringer
upp och gratulerar så förstår jag än mer bety-
delsen av silvret.

De som nog hade det jobbigast under SM
dagen utöver Sigge, var mina söner hemma
som följde med på de sociala medierna. De sa
att väntan på statusuppdateringarna och se-
dan väntan till prisutdelningen var olidlig.

Nu ser jag fram mot nästa höst, för jag har en
valp, Zetor som är en avkomma efter Sigge.
Ett yrväder som springer runt gården och är
ett stort irritationsmoment för Sigge. J

/Anders Broman

Sigge och son Nils Broman med kalv skjuten efter två
timmars ståndarbete



1 2

Älgjakt i Nord Norge 2015
Det hela började redan 2013 då jag
var tvungen att ta bort min jämthund
Vanådalens Zenta på grund av
pålagringar på knälederna.

Jag har haft Hälleforshundar ”blandraser”
sedan 2002. Först Casso som tyvärr bara blev
5 år, epilepsi och Mysan som idag är 8 ½ år.
Har lyckats hitta hundar som passar mig och
levererar både i eftersök och jakt. Efter att jag
ringt runt till alla som hade valpar eller valpar
på gång bland annat Martin Johansson, fanns
det bara ”blandras” att få tag i men jag ville
ha en renrasig Hälleforsare. Martin tipsade
mig om att Ingalill Olzon eventuellt skulle ha
valpar men tiken var sen i löpet. Hon hade
hört att TorArne Søra Erikssen skulle ha val-
par så hon sms:ade mig telefonnummer till
honom. Stort tack Ingalill Olzon.

Jag fick kontakt med TorArne och efter ett
besök när valparna var ca 5 veckor, var det
bestämt att Nalle var min. Hämtade hem Nalle
den 16 augusti 2014, allt som allt blev det
resor på ca 440 mil, men det var det värt.

Under våren 2015 blev det ytterligare en lång
resa till jaktmässan i Lycksele för utställning
som gick strålande.  Redan första veckan
hemma började skotträning och viltspårs-
träning med bravur. Godkänd i anlagsklass i
viltspår veckan före Norgeresan.

Efter att TorArne och jag haft en tät kontakt
och han lagt ut bilder på fjolårets jakt skrev
jag att det skulle vara jättekul att få följa med
någon gång. Svaret jag fick var att packa bi-
len du är välkommen och så blev det. Åkte
upp till Norge och var framme den 24 septem-
ber.

Framme för jakt i Norge
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Vi hjälptes åt att packa en släpvagn med en
soffgrupp, båtmotor, elverk och mycket mer.
Tidigt den 25 september bär det av till färjan
som ska ta oss från Mosjøen till Hundålvatnet
vilket var en resa på ca 1 tim. till sjöss.

Vid första hållpunkten, dammen vid
Hundålvatnet, ska två båtar sjösättas och
lastas med allt på släpvagnen (blev 2 turer
över sjön för att få med allt). Väl framme bör-
jar en restaurering av stugan, en helt otrolig
Gemenskap tar form. Lite svårt att förstå det
norska språket i början men de är duktiga på
att förklara vad de menar så det går bra ändå.

När allt lugnat ner sig sitter vi alla fem runt
matbordet och TorArne förklarar att nu är star-
ten på 2015 års älgjakt officiell.

Morgonen den 26/9 börjar jakten med en båt-
färd till utgångspunkten Sørvassosen till Lav-
asshytta ca 2 mil tur och retur. Observerar en
tjur och en kviga men inget blir skjutet.

Den 27/9 Finknevatnet, en rejäl klättring, ob-
serverar ko med dubbelkalv och en tjur men
inget blir skjutet denna dag heller. 28/9Båttur med hund och packning

I väntan på jakt



Laksen, ca 2 mils resa och för TorArne ännu
längre. Observerar en pinntjur, Nalle skäller
på ren samt drar omkull mig i älven. Fick gå
tillbaka till båten för att åka till stugan och
byta kläder men då slutade båtmotorn att
fungera. Fick ro i första höststormen, vilket
var ganska tröstlöst. Gick iland och bogse-
rade båten över 1 km. Nalle var jätteduktig
som stannade i båten trots att vågorna slog
in över relingen. Observerar en kronhjort med
12 taggar.

30/9 vi startade från jaktstugan och gick sö-
derut mot Sørvassosen. Obsar ko med kalv
som Nalle följde efter i ca 1 timme men vid en
älv går älgarna över men det gjorde inte Nalle,
tack och lov. 1/10 vi tre som är kvar beslutar
oss för att avbryta älgjakten på grund av stor-
men Roar som är på väg. Kastar mer eller min-
dre ihop våra saker i båtarna och tar oss mot
Hundålvatnet men måste bogsera en av bå-
tarna vilket resulterar i att vi håller på att missa
sista färjan tillbaka till Mosjøen innan stor-
men slår till på riktigt.

Detta var en resa jag aldrig kommer att glömma
med härliga naturupplevelser och jakt, dock
saknade jag Rickard Söderström.

Hoppas vi ses nästa år igen allihopa. Vi kom-
mer gärna tillbaka om det finns plats.

Tack till ett av de bästa jaktlag/jaktkamrater
jag träffat.

Mvh Christer Eriksson och Nalle



Närkontakt med älg
Bilder från årets jakt. Raskängets
Magda och Diesel är i närkontakt med
älg. Ägare Robert Karlsson.



Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman.

1. Beslöt att fastställa röstlängd vid behov.

2. Till mötesordförande valdes Jonas Jonsson.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet utsågs Märit Truuts

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet utsågs Kerstin Boman och Jan Boman

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar, beslutades att
alla får yttra sig men vid röstning är det endast klubbens medlemmar som får rösta.

6. Mötet ansåg att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst på webben och i klubbtidningen.

7. Mötet fastställde dagordningen.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas berättelse lästes
upp och godkändes.

9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst på 4985,04 kr ska överföras
till nästa års balansräkning.

10. Styrelsens har inget uppdrag att redovisa från föregående årsmöte.

11. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan* lästes upp och godkändes.
B. Styrelsens förslag till rambudget redovisades och godkändes.
C. Medlemsavgifter for nästa verksamhetsår beslutades till att vara oförändrade, 200
kr för medlem och 50 kr för familjemedlem.

13. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordföranden och leda-
möter i styrelse enligt paragraf 8, beslutades till att vara oförändrad 7 st:

Årsstämma i
Hälleforshundklubben

Elmia Jönköping
Datum: 15  maj  2015
Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare:  18 st



Till ordföranden omvaldes Wåge Lundgrehn, 1 år
I tur att avgå var ledamöterna Bo Tobiasson, Jonas Jonsson och Tomas Johansson.
Samtliga omvaldes för 2 är.
Styrelsens utseende 2015:
Wåge Lundgrehn (ordföranden)
Jan-Erik Bjermkvist (sekreterare), 1 år kvar.
Ulrika Eriksson (kassör), 1 är kvar.
Märit Truuts (ledamot), 1 år kvar
Bo Tobiasson (ledamot), 2 år kvar.
Jonas Jonsson (ledamot), 2 år kvar.
Tomas Johansson (ledamot), 2 år kvar.

14. Till revisorer omvaldes Linnea Schmidt. Kerstin Boman, till revisorssuppleanter
nyvaldes Fredrik Andersson samt omval av Kristina Fors.

15. Val av valberedning Anders Hagman, Jan Boman och Rickard Gradin, omval
samtliga. Sammankallande: Jan Boman.

16. Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15.

17. Inga inkomna motioner och övriga ärenden.

18. Övriga frågor:
*Fråga i samband med genomgången av verksamhetsplanen var om hur styrelsen
tänker om den öppna stamboken samt hur man får in fler nyregistrerade hundar. Styrel-
sen meddelade att vi kommer ansöka om att ha en öppen stambok ytterligare 5 år.
Styrelsen meddelade även att det som styr om en hund ska nyregistreras är hälsan och
anlagen. Det ska gå att spåra hunden tillbaka för att avgöra att den medför friska anlag
samtidigt är det viktigt att hundens anlag tillför något till rasen. Ett syskon till en redan
inregistrerad hund som använts i avel diskuterades, då broderns gener redan är inför
livade i aveln så tillför inte denna hund nya anlag till rasen.

Klubbtidningen är ett uppskattat inslag men för att kunna överleva måste medlem-
marna bidra med material.

Kassören redogjorde för vilka klubbartiklar som finns för försäljning, priserna motsva-
rar den kostnad klubben har för dessa produkter.
Väst: 700 kr
Kåsor: 10 kr
Keps: 100 kr
Märken tyg/klister: 20 kr
Klubben funderar på att ta fram en mer kamouflagefärgad keps. Har medlemmar förslag
på annat/kompletterande utbud ska detta skickas till Ulrika Eriksson



Klubben har reviderat raskompendiet, vissa saker har förtydligats och framförallt har kom-
pendiet utökats med nya bilder men i övrigt har inga större revideringar gjorts. Efter påpe-
kande är det numera inte godkänt med vipp och hängöron. Det nya förslaget kommer godkän-
nas under året.

Kerstin Boman undrade om klubbens synpunkter på det nya regelverket för jaktprov som
nämnts i senaste ledaren. Wåge meddelade att rasklubbar, på uppmaning från förbundet ,
har skrivit ihop sina synpunkter så även vår klubb, men att det framförallt är lokalklubbarnas
åsikter som är viktiga och de som lyfts fram. Har man synpunkter är det bättre att vända sig till
sin lokalklubb, deras åsikter väger högre då de har egna domare.

Kerstin Boman informerade om att veterinär sagt att katarakt efter sex års ålder är ålders-
relaterad och undrade om klubben fortfarande har krav på ögonlysning vid varje ny parning.
Det har klubben.

Önskemål om att årsmötet nästa gång sker på plats med en större utställning. Styrelsen
meddelade att vi normalt sett alltid har det så men att vi fått kritik på att vi inte haft något
årsmöte i södra Sverige.  Av denna anledning förlades årets årsmöte i Jönköping
i samband med Elmia Game Fair.

Jonas Jonsson, mötesordförande Märit Truuts mötessekreterare

Justeras: Jan Boman Kerstin Boman



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

Lösning

Korsord 15 nr 1
Vinnare:
1:a pris: Monika Sannelind Gällivare
2:a pris: Inger Ax Malung
3:e pris: Inger Karlsson, Kälarne
(1:a pris glaspris, 2 och 3=lotter)

Av misstag har förra numrets priser inte
skickats ut, dessa samt detta nummers
vinster kommer inom kort!

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________
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