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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
Hösten är slut och vintern snö har anlänt till vissa delar av landet, då är det dags att planera
vårens aktiviteter, boka redan nu upp Kristi Himmelfärdshelgen för en resa till Lycksele där
årets årsmöte hålls. Vi har som vanligt svårt att få ihop material till en tidning och vill gärna se
fler som skriver några rader. Maila mig på adress marit.truuts@netplex.se jag fixar layout. OBS
skicka bilder och text som egna filer och tänk på att ha hyfsad bra kvaliten på bilderna. Ni som
har gamla mailadresser lagrade i mailprogrammet så är det dags att byta ut alla som slutar på
halleforshunden.org, då de inte fungerar längre. Aktuella adresser till styrelsen ser ni ovan.

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@gmail.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:070-654 32 78

epost: tobiasson.bo@telia.com

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@netplex.se
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Jag har, efter att från sidan följt in-
lägg, åsikter och bilder på olika so-
ciala medier tänkt framföra några
åsikter kring vårt sätt att uttrycka sig
på dessa forum.

Idag sker oerhört stor del av människors so-
ciala umgänge genom bokstäver, ord och ib-
land bilder på dessa nätverk. Att man talar
med varandra genom att träffas eller möts
mellan fyra ögon blir tyvärr mer och mer ovan-
ligt. Man trycker ner ett antal knappar på
mobiltelefonen eller surfplattan med olika
innebörd så har man fixat den eventuella dis-
kussionen.

Det jag, med ålderns rätt, har reagerat på är
att det oerhört lätt blir fel. Har man skrivit och
därefter sänt så är det för sent att ångra sig.
Det visar sig sen att innebörden av ordvalet
kanske inte blev riktigt som det var tänkt. Då
är det lätt att tolka åsikten precis hur som
helst och det händer allt för ofta att synpunk-

LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
ter, inlägg och annat misstolkas eller uppfat-
tas annorlunda än vad som från början var
avsikten.

Det jag då frågar mig är; varför måste vi vara
otrevliga, slänga skit på varandra och varan-
dras hundar och sättet att vara. Vi har ju ändå
samma intresse och borde sträva i samma rikt-
ning utan att för den skull ha negativa åsikter
om medmänniskor och deras hundar. I de
flesta fall tror jag inte ordval och attityd skulle
vara densamma om man växlade åsikter mel-
lan fyra ögon i ett vanligt samtal.  Det blir
alltid lite svårare att se en medmänniska i
ögonen om man har åsikter om dennes sätt
att vara eller uppträda.

Sitter man i en styrelse eller företräder en för-
ening, intresseorganisation eller grupp kan
man som regel inte göra inlägg eller ha en
åsikt på dessa medier eftersom det då lätt
uppfattas som att det man uttrycker är fören-
ingens eller organisationens åsikt, vilket of-
tast blir väldigt olyckligt..

Christer, Troja, Nalle och Ayla, bilden tillhör nästa artikel
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Detta är huvudorsaken till att jag personli-
gen, som företrädare för en förening, oavsett
vilken, aldrig går i svaromål på de påståen-
den, ifrågasättanden som emellanåt dyker upp
oavsett vilket sk socialt media eller förening
det gäller.

Att jag tar upp den här frågan handlar kan-
ske mest om vår egen lilla skrift som vi försö-
ker hålla vid liv. Det är ju dessutom det forum
där vi i styrelsen kan uttrycka vår åsikt och
komma med information som vi tycker är vik-
tig och relevant.  Men jag får nog ändå inse
att det tryckta ordet snart har levt ut sin roll
och idag gäller minutoperativ information di-
rekt från någon sida på nätet. Det vi i efter-
hand trycker i denna medlemstidning är of-
tast sedan länge gammal information och den
är ju vanligtvis mindre intressant. Så vad ska
vi göra för att kunna bistå medlemmar med
värdefull information och rolig läsning? Vi är
verkligen mottagliga för alla tänkbara idéer.

Årets statistikinformation har säkert de flesta
redan tagit del av eftersom det numera finns
lätt tillgängligt för alla. Suveränt!!!

Antalet registrerade valpar blev till sist gan-
ska normalt med sammanlagt 55 registrerade
hundar, varav 22 var tikar, och 23 hanar, va-
rav en vuxen import. Alltså egentligen 54
födda valpar. Den sammanlagda inavels-
graden blev på samtliga kullar; 1,9% Hittills
under jaktprovssäsongen har 36 prov genom-
förts. Av dessa är hela 27 prisprov varav 17
är förstapris. Ett otroligt bra resultat som san-
nolikt kommer att ytterligare förbättras då det
återstår relativt lång tid av provsäsongen i
vart fall i södra Sverige. Mkt bra jobbat av
alla er som startat era hundar. Sammanlagt 34
hundar är ögonlysta med några fall av olika
typer av defekter rapporterade.

Kan avslutningsvis konstatera att språket
och vårt sätt att agera mot medmänniskor på
sociala medier t.o.m har hamnat på regerings-
nivå då statsministern den 24 november ut-
tryckte att han var oroad över den råa tonen
på sociala nätverk. Det främjar inte demokra-
tin enligt honom!!!! Så det kanske inte är fel
att tänka efter innan man kastar sig ut i
cyberrymden.

Gott Nytt År ! Wåge

Troja och
Ayla, artikel
nästa sida
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Jakt i Norge Det ble mye hard jobbing for både hunder og
hundeførere i et vakkert fjellterreng med lite
skog og bratte lier og fjell, men både hund og
førere gjorde jobben med å få elg frem. Ble
noen fine loser på hundene, men elgen er ikke
bestandig like samarbeidsvillig, og den
kjenner fjellene og vet hvor de kan lure seg
unna.

Årets høydepunkt, elgjakten er ferdig
for i år og vi sitter igjen med mange
herlige minner fra Elgjakten 2016
med gode jaktkamerater og hunder
fra Norge og Sverige.

Vi har jaktet i Sørvassdalen på Helgeland i
Norge, Nordens Alaska kaller jeg det. Vår
kvote har vært 5 elger og 1 tilleggsdyr, så
totalt kunne vi jakte på 6 elger, 1 kalv, 3 ung-
dyr, 1 ku og 1 fridyr.

Jakten i år ble en kjempefin opplevelse, både
med godt vær, mye elg og hunder som gjorde
fantastiske jobber med vanskelig fjellelg. Vi
hadde 5 stk hälleforshunder med på det meste
og, og bare det er jo en fantastisk opplevelse.
Selv har jeg 2 stk hälleforsere, Metsjöstigens
Troja og Ayla. Christer Eriksson med SEVCH
Nalle kom hele vegen opp fra Dalarna og
Rickhard Söderstrøm med Kodiak og Tassa
kom fra Skåne.

Ayla´s 19 takker

5 hälleforsare klar til jakt
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I tillegg var det ikke rette dyrene bestandig,
og noen ganger så bratt og langt til fjells at vi
ikke skjøt. Men sånn er jakten, skal ikke
bestandig kunne skyte elgen.

Ble mange fine loser på alle hundene, ikke
like enkelt å komme seg innpå losen og elg
som ville opp på fjellet hele tiden, ikke sant
Christer, hehehe.

Men vi fikk skutt elg på gode loser, 3 stk ble
skutt for Ayla, 2 ble skutt etter 3 timers los,
og 1 19 takker okse snudde hun på fjellet og
kom losende ned til matfar med, så Ayla har
virkelig funnet ut av det å finne elg og ta los
på elgen, gull verdt for meg uansett hvilken
størrelse det er.

Så da er det bare å takke alle på jaktlaget for å
ha vært med på å gjøre jakten helt fantastisk,
og gleder meg til neste år i samme jaktterreng.

Ønsker alle sammen en riktig God Jul og et
Godt Nytt År

Hilsen

Tor-Arne Eriksen, Metsjöstigens
Troja og Ayla

Crister, Rickard og 5 hlleforsaree med Hundålvatn bak

Frem og bakfot på fjellelg
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Inmönstring av Hälleforsare.
Vi ser ständigt frågor rörande hur
man kan mönstra in sin ”hällefors-
are”, i denna artikel ska vi försöka
förtydliga när och hur man mönstrar
in en ny hund i rasen.

Bakgrund: Eftersom Hälleforshunden idag ut-
gör en allt för liten population för att på ett
hållbart sätt under flera generationer kunna
fungera som ras, kommer vi att ha en öppen
stambok så länge det finns skäl till det. Ett av
skälen till öppen stambok är att man i en liten
ras över tid riskerar alltför stora genförluster.
Inavelsgraden ökar och det blir svårt att hitta
tillräckligt obesläktade hundar som kan an-
vändas i avel.

Öppen stambok innebär att hundar som är
rastypiska kan mönstras in och godkännas
som en Hälleforsare.

Det är dock av stor vikt att vi godkänner rätt
hundar som tillför rasen nytt friskt genmaterial
(inte behäftad med dolda sjukdomar) och i
övrigt tillför god jaktförmåga och exteriör.

Ett antal kriterier skall uppfyllas för att det
skall vara intressant att godkänna en ansö-
kan om inmönstring. Tanken med
inmönstrade hundar är ju att de skall använ-
das i aveln eftersom de kommer att tillföra
nytt genetiskt material och goda egenskaper.

Därför har vi nedan listat ett antal krav samt
försökt förklara varför.

Spårbar härkomst:

Vi godkänner idag inga hundar där vi inte
kan se stamtavlan bakåt i tiden. Detta för att
kunna kontrollera att hundar bakåt i stam-
tavlan är friska och inte har andra defekter
typ (höftledsdysplasi, epilepsi, ögon-
sjukdomar m.m.) samt se att de har dokumen-
terat god jaktförmåga. Detta för att vi inte
skall få in några sjukdomar eller andra defek-
ter i rasen

Tillför önskade gener:

Hunden skall kunna tillföra tillräckligt mycket
nya gener till Hälleforshunden, m.a.o. den får
inte vara för nära besläktad om det skall vara
intressant. Samtidigt är det så att bedöm-
ningen görs utifrån rådande behov av att till-
föra nytt material till vår ras. Detta behov kan
växla från tid till annan, beroende på hur si-
tuationen för tillfället ser ut i rasen.

Mönstrad som rastypisk:

Genom mönstring som kan genomföras på
någon av SÄKs utställningar, anmälan till
utställning skall göras i god tid, så att arrangö-
ren är informerad om att det kommer en hund
för ”inmönstring”. Domarna bedömer om
hunden är en rastypisk hälleforsare, enligt
vår rasstandard.

Frisk utan sjukdomar eller defekter

- Ögonlyst, intyg.
- Friröntgad höftled och armbågar, intyg

Ovan styrks via utlåtande från ögonlysning
och röntgen.
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Sist men inte minst dokumenterat god jakt-
förmåga

Om hunden över huvud taget skall vara in-
tressant så är det viktigt att hunden jagar älg
på utmärkt sätt. Funktionen är ju det vikti-
gaste.

Inmönstring
Att tänka på för den som funderar på att
mönstra in sin hund

Att mönstra in en hund utgörs av flera olika
steg enligt ovan. För att undvika onödiga
utgifter och tidsspillan, utifall att hunden
underkänns i något av de första stegen, så
kan det ju vara onödigt att gå vidare med de
andra mer kostbara stegen som mönstring,
höft- och armbågsröntgen samt ögonlysning.
Av det skälet kan det vara bra att inhämta ett
förhandsbesked enligt nedan.

Optimala steg

1. Det första som skall uppfyllas är att hun-
den jagar älg på ett utmärkt sätt, detta skall
också kunna styrkas med någon form av do-
kumentation.

2. Spårbar härkomst skall kunna visas.

3. Hunden liknar en Hälleforsare, skicka med
en bild och uppgift som mankhöjd.

I det läget kan man skicka en
intresseanmälan till:
Jan-Erik Bjermkvist
Lillmyrgränd 1
861 92 BERGEFORSEN

Klubben kollar då upp om hunden kan vara
av intresse och kan ge ett förhandsbesked
om hunden är av intresse och kan godkän-
nas såvida den uppfyller de övriga kraven.

· Mönstring
· Höft-, armbågsröntgen
· Ögonlysning

Slutgiltig ansökan skall innehålla alla hand-
lingar som styrker samtliga ovanstående
punkter och skickas till

Jan-Erik Bjermkvist
Lillmyrgränd 1
861 92 BERGEFORSEN

Om gången varit optimal enligt ovan god-
känns ansökan, har gången varit en annan
tar klubben ställning till om hunden skall
godkännas. Därefter skickas handlingarna till
SÄK som godkänner eller avslår, om SÄK
godkänner skickas handlingarna vidare till
SKK som slutligen tar beslut. Vid godkän-
nande registreras hunden in som Hällefors-
are i SKKs register.

Valdemar, en hund
som är inmönstrad i
rasen
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Tips från Tärendö
Nu har vi lämnat älgjakten för denna
säsong, och det har väl gått hyfsat för
våra hundar här uppe i norr
(Tärendö), 4 hälleforsare som gjort
allt för att husse/matte ska bli nöjd, och
visst några älgar har det blivit och inte
för att skryta men allt har blivit på fast
ståndarbete, men det är ju den förde-
len vi har med våra underbara häll-
eforsare.

Rörande jaktprov; där har vi inte varit duk-
tiga alls och faktiskt så finns goda ”skäl”
denna höst varför det inte blivit, så blir det
ibland och visst känns det surt men nya tag
nästa år.

Men för att få den hund man förtjänar krävs
ju att man ser till att hunden får mycket social
och mental träning, och det är ju husse/mat-
tes uppgift. Ett exempel: när vi ska på den
första utställningen (vilket krävs innan vi får
gå jaktprov), håll med om att det är en fröjd

att visa upp och för domarna att döma en
hund som inte spänner sig eller är osäker i
ringen. Vi har den grundtanken att våra hun-
dar absolut inte ska behöva känna så inför
en utställning. Är matte eller husse dessutom
nervös på utställningen är våra fyrbenta vän-
ner experter på att läsa av oss och bli osäkra
i sig själv.

Att kunna läsa av våra hundars kroppsspråk
är också A och O. Men då krävs det ju att jag
vet hur just min hund reagerar i olika situa-
tioner. Ju mer saker vi gör tillsammans gör ju
att relationen mellan hund och förare stärks.
Hunden ska ju vilja jobba för och med sin
förare, trots störningar från andra hundar,
människor eller annat.

Vi har aldrig haft problem med det, men då
har vi verkligen jobbat med våra ”jakthundar”
från valpålder. Vi klämmer, känner, tittar in i
munnen, vi mäter, och har med dom på olika
miljöträningar. Vi bor ju i en liten by så när vi

Aite
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åker till större samhällen tar vi med oss våra
hundar. Dom får bara vara, men får jättebra
koppelträning, se/höra bilar, folksamlingar,
hundmöten och olika dofter. Och än fast just
våran ras är en jakthund och ska springa i
skogen, så behöver den träning som vilken
annan hund som helst.

En lycklig och glad hund är en LYDIG HUND,
och lydnad är ett SAMARBETE mellan hund
och förare!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Stina, Lena och Frida

samt våra hälleforsare: Skott, Sarek, Tjäder-
fjäderns Astok & Räv Piskans Aite

Skott tar sig en tupplur

Skott

Aite
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Det man inte vill ska
hända . ..
... men händer 

Första jaktdagen här i norr, Tjäderfjäderns
Astok är på söktur, hittar ko med kalv och en
tjur, men tjuren gör helt om och kommer ut på
ett hygge tillsammans med Astok. Stånds-
kall, ett skott som älgen markerar, men mitt i
allt får Astok en smäll som resulterar i att det
blir operation av 2 stora tuggtänder tyvärr.

Nästa fas . . sjukskriven 2 veckor men vad
händer sedan? Hur reagerar han på älg efter
detta . ..

Släpper honom tillsammans med Sarek utifall
att de jagar tillsammans, vilket de inte gör
Sarek hittar en tjur som har fått vetskap om
oss, de springer kors och tvärs över en bäck.

Astok gör egna turer men sen ser vi att han
är i Sareks spår men det blir stopp vid bäcken.

Astok kommer tillbaka till oss, så gör även
Sarek efter ett bra tag, vi tittar på klockan och
bestämmer oss för att avsluta och går och
stänger stugan för vintern. Vi har hundarna

med oss, Astok viker av efter en traktorväg,
ser på pejlen att nu går det undan, samtidigt
drar Sarek åt samma håll som Astok och på
780 m från oss börjar Astok skälla och sedan
kommer Sarek också till ståndet och de
sjunger som fan. Tyvärr kom vi inte åt att
skjuta då ko med kalv hittat ett ställe mitt i en
contortabestånd, tätt som fan, men det bästa
med situationen var att Astok tog upp och
gjorde ett bra jobb tillsammans med Sarek, så
nu blir det en spännande resa till nästa höst 

God Jul och Gott Nytt Jakt År  

Lena och Tjäderfjäderns Astok 

Hunden sliter päls av fäld älg i vattendrag

Tänder går sönder vid älgspark
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Lite bilder...
Här kommer lite bilder på
Mosshultans Grimm 10 månader
gammal.

Exteriört har han det, han har gått tre utställ-
ningar och tagit Bir och blev bis vinnare i
Rättvik i år. Jag har även skjutit älg för ho-
nom på stånd endast 8 månader gammal. Det
ska bli väldigt intressant å följa honom i fram-
tiden. Mvh Tosse..

Torbjörn Einarsson
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Rizto
En liten berättelse om ett eftersök...

En grånande Rizto (dito husse) blev denna
septemberdag kallade på eftersök. En tjur var
påskjuten varpå den gått undan. (Ena fram-
benet avskjutet-inget blodvite)

Vi tog oss an spåret i lina och efter tre omtag
hittade vi rätt spår. Efter ca 5-600 m gick vi på
älgen som genast tog till sjappen, Rizto loss-
gjordes från spårlinan och kunde efter ca 150
meter få stoppstånd, varpå husse kunde av-
sluta det hela.

Känns helt fantastiskt när man kan lita på
hunden i spåret och även veta att den ställer
älgen när man släpper.

God jul o Gott Nytt jaktår

Rolf Berglund

En nöjd Rizto

Årsmöte 2017
Välkommen till årsmöte i Lycksele den 27:e
maj. Mer information om tider och plats för
årsmötet kommer på hemsidan i början av
2017. Vi kommer även då lägga ut mer infor-
mation om utställning då det inte är klart från
arrangören i dagsläget.

Vi efterlyser hjälp till vår monter i hundtorget.
Hör av er till Jonas Jonsson,
mail: 802jonsson@gmail.com.
tel: 076-776 03 44
eller till Bo Tobiasson
mail: tobiasson.bo@telia.com,
tel: 070:654 32 78
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Årstämma i
Hälleforshundklubben

Plats: Lycksele, Gammplatsen, Margareta-kyrkan.
Tid: 2016-05-28, Kl:15:00-
Antal deltagare: 40 st.

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 Jan-Erik Bjermkvist

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet utsågs Kalle Johansson och Olle Jonsson

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 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
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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:

Till ordföranden omvaldes Wåge Lundgrehn, 1 år
I tur att avgå var ledamöterna Jan-Erik Bjermkvist, Ulrika Eriksson och Märit Truuts.
Samtliga omvaldes för 2 är.
Styrelsens utseende 2016:
Wåge Lundgrehn (ordföranden)
Jan-Erik Bjermkvist, (sekreterare), 2 år kvar.
Ulrika Eriksson (kassör), 2 år kvar.
Märit Truuts (ledamot), 2 år kvar.
Bo Tobiasson (ledamot), 1 år kvar.
Jonas Jonsson (ledamot), 1 år kvar.
Tomas Johansson (ledamot), 1 år

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

15. Val av valberedning Anders Hagman, Rickard Gradin och Kalle Johansson. Samman-
kallande: Kalle Johansson

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

17. Inga inkomna motioner och övriga ärenden

18. Övriga frågor.
Ulrika Eriksson, informerade om kurs en för uppfödare samt rekommenderade en bok
om uppfödning av hundar.
Stort tack till de som ansvarade för HHK:s monter under utställningsdagarna, många
nya medlemmar plus ett stort antal kepsar har sålts.
Förslag om att endast en anvisad parning skall godkännas för ytterligare parning
måste hunden meriteras och parningen vara rekommenderad. Styrelsen tar med sig
frågan.
Framfördes önskemål om att klubben skall informera medlemmarna om vilka skäl  och
fakta som ligger bakom när vi mönstrar in en ny hund.
Fråga om vi har utbyte mellan andra nordiska länder avseende avelshundar, vi infor
merade om att täckhundar använts både från Finland och Norge.
Förslag om att klubben på något sätt bör stimulera jaktproven, för att öka antalet
jaktprov, styrelsen tar med sig frågan.
Informerades om att eventuellt är en ansökan om inmönstring på väg in gällande en tik
som är en korsning av Hälleforsare och Laika, mycket beroende på hur hon kommer att
utvecklas jaktmässigt.

Ordförande tackade åhörarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.



1 6

Smarta, energiska Bina
När jag för två år sedan blev arbets-
lös började jag göra långa promena-
der varje dag. En dag föreslog Binas
matte att jag skulle ta hunden med på
promenaderna, slå två flugor i en
smäll med andra ord. Även om jag
tyckte det var ett bra förslag var jag
lite fundersam. Jag hade aldrig varit
ut och gå i koppel med en hund, långt
mer att jag skulle ägt en hund. Men
jag har alltid tyckt om min brorsons
jakthundar och följt med dem på ”av-
stånd”.

Zabrina eller Bina som hon kallas var en liv-
lig, energisk ettårig valp när vi första gången
for tillsammans på promenad. Jag minns da-
gen som i går. Det föll blöt snö, mina glasö-
gon immade och jag blev svettig. Bina drog i

kopplet, hon sprang ivrigt upp och ner i di-
ket, ville in i skogen. Och jag visste inte vilka
kommandoord jag skulle använda. Vi kom
dock lyckligt hem efter fem kilometer.

Det var början på en kan man säga livslång
vänskap. Jag förstod mig inte mycket på hun-
dar men visste att Bina var speciell och ovan-
lig i våra trakter. Husse Gun-Viol Lassfolk och
matte Markus Högnäs hade ju hämtat henne
från Boda kyrkby i Rättvik i Sverige! De körde
1492 kilometer och tog färjan två gånger innan
Bina äntligen kom till sitt nya hem i Nedervetil.
Då var hon åtta veckor gammal och charmade
oss alla från första stund.

Bina väckte uppmärksamhet när vi gick längs
byvägarna. Det hände att okända förare stan-
nade bilen och frågade om Bina. Folk tycker
hon är så vacker. Hälleforshundar finns inte
här och är sällsynta i hela landet. Det är inte
heller så vanligt här att folk är ute och går
med sina jakthundar, men även de behöver
motion för att orka jaga. Husse och matte hade
lärt Bina att akta bilar, att stanna och sitta tills
bilen passerat. Hon hade också lärt sig att
runda plogstickorna på rätt sida, så därför
var det inte så svårt för mig att få henne att
lyda. Men hon testade nog sina gränser och

Bina och jag ute på skaren. Bild: Harriet
Nars-Pelander

Ibland får Bina komma med i bilen och
hon njuter av att få sitta framme. Bild:
Siw Högnäs
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gör det fortfarande. Hennes nyfikenhet gör
att hon ibland inte hålls på rätt sida av vä-
gen, hennes jaktinstinkt går före allt annat.
Hon älskar att gräva efter sorkar och möss
men hon har lärt sig att fåglarna lämnas i fred.

Bina orkar hur länge som helst, jag kan alltid
ana en liten besvikelse när vi vänder hemåt.
Det har hänt att hon rymt för mig, med ett
knyck tagit sig lös. Som tur har jag kunnat
ringa husse eller matte eller någon granne,
de har kommit med godis och det kan Bina
inte motstå. Efter att husse satte på en säker-
hetskedja har Bina aldrig rymt, men så har
hon också lugnat ner sig och blivit klokare.

Bina älskar vintern. Det bästa hon vet är att
dra mig med sparkstöttingen. Hon springer
allt vad benen håller, älskar farten och att få
släppa loss. Det är de enda gångerna jag tröt-
tar ut henne! Likaså älskar hon att bege sig
ut på skaren. Vi kan gå i timmar och utforska
nya ställen. Hon är mycket lyhörd och om-
tänksam för när jag har svårt att ta mig över
ett dike står hon snällt och väntar på andra
sidan eller om jag snavar och faller kommer
hon och nosar mig i ansiktet.

Nu är det så att Bina har en kompis, jämt-
hunden Didi, en lika underbar hund. Didi blev
ledsen varje gång jag for ut med Bina. När
matte föreslog att jag också skulle gå med
Didi var jag betänksam. Men Didi visade sig
vara ett lamm jämfört med energiska Bina, hon
drog inte så mycket i kopplet.

Nu hade Bina fått konkurrens. Jag började
med att gå ut med dem turvis varannan dag.
Bina grät och Didi skällde när jag var ute med
den ena. Ibland tog jag dem båda två, vi gick
på åkrar och ängar, ibland längs byvägen.

Bina tycker att hon har förtur och att jag var
hennes först. Men hon får lära sig att ibland
komma i andra hand. Då kan hon tjura och
konstlas när kopplet ska på. Didi har alltid
gosat och pussat mig men Bina tycker att
sådant är onödigt tjafs. Men nu har även hon
mjuknat och gosar och pussar mig när kopplet
ska på. En liten seger för mig.

Att få gå ut med Bina är bra terapi. Då glöm-
mer man allting som tynger en. Jag pratar
mycket med henne och jag tror hon förstår.
När jag talar henne till rätta tittar hon lite snett

När den första snön kommit måste man bara få rulla sig
tycker Bina. Bild: Siw Högnäs



och lurigt upp på mig. Hennes nyfikenhet gör
att hon vill nosa på allt och alla. Det gäller att
vara uppmärksam för andra, cyklister, barn-
vagnar, andra hundar osv. Vi har många häs-
tar i grannskapet och det är alltid lite spän-
nande att möta travhästarna på en smal by-
väg men hittills har det gått bra.

När jag öppnar dörren och kommer ut på trap-
pan börjar Bina och Didi skälla – men inte
alltid. Jag vet inte hur de kan veta när jag är
på väg till dem eller någon annanstans. De
slåss om min uppmärksamhet och numera går
jag ut med dem turvis för att göra alla nöjda.
När jag kommer vet de att det betyder mo-
tion, jag har aldrig godis med mig. Hittills i år
har jag gått 697 kilometer med Bina. Vi har
tvingats till längre uppehåll under hösten på
grund av mitt sjuka knä men nu är vi i full
gång igen.

Det sägs att hunden är människans bästa vän.
Jag tror det är sant. Bina får mig att känna mig
behövd, jag kommer mig ut i naturen regel-
bundet, får motion och det känns tryggt med
en jakthund här ute i glesbygden.

Bina är vacker och speciell. Dessutom är hon
väldigt smart. Ännu har hon inte varit med i
älgjakten men jag tror hon blir en bra älgjakt-
hund när den dagen kommer. Och blir hon
inte det är hon lika värdefull och underbar
ändå.

Siw Högnäs

De fina, små byvägarna är
enkom för hundpromenader
och Bina hittar alltid något
spännande. Bild: Siw Högnäs

Det bästa Bina vet är att få dra mig med
sparkstöttingen. Bild: Siw Högnäs

Faktaruta:

Zabrina, född 25.3.2014 i Boda
kyrkby, Rättvik

Fadern hette Krutow och dog för
en tid sedan

Modern heter Mila

Ägare: Markus Högnäs och Gun-
Viol Lassfolk



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 2
Vinnare:
1:a pis: Rickard Risarv, Färila
2:a pris Rickard Havby, Karlskrona
3:e pris Gerd Söderström, Svärdsjö

Priserna skickas efter nyår

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

FÖRENINGS
BREVBAdresslapp

IBAN SE02 9500 0099 60268304 8785 och BIC är NDASESS

Sørvassdalen i Norge, foto Tor-Arne Eriksen
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