
Hällefors
Årgång 09 nr 3

hunden

 Innehåll

Tidningsredaktionen .................... 2
Styrelsen ...................................... 2
Ledaren ........................................ 3
Nytt 1 januari 2010 ....................... 4
Grim .............................................. 5
Varför går så många tikar tomma .. 8
Bakteriefloran i hundars ............. 12
Hälleforshundar – lägesrapport . 15
Jubileumsårsmöte i Gulsele ........ 16
Före och efter pejlens tid ........... 17
Kassören .................................... 18
Hällekryss .................................. 19

Att jaga med pejl

Jakthändelser



2

Ordföranden Leif Gulin
(aveslråd) Silvägen 7

860 30 Sörberge
Tel: 060-578743

epost:leif.gulin@sca.com

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@telia.com

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Då var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. Detta nummer innehåller ett par
artiklar från Doggy Rapport som handlar om tikarnas fertilitet, vilket kan vara intressant att
läsa om man funderar på att skaffa valpar efter sin tik. Vi har även en berättelse om hunden
Grim, en berättelse som har skickats in av en av våra medlemmar, jag hoppas att fler fattar
pennan och skickar in material till nästa nummer.  /Märit

Jan-Erik Bjermkvist (uppgiftsinsamlare)
Lögdö 4171
860 33 Bergeforsen
Tel: 060-80420
email:jbje.bjermkvist@spray.se

http://www.halleforshunden.org

Register- Jan-Erik Bjermkvist
hållare Lögdö 4171
Sekreterare 860 33 Bergeforsen
(avelsråd) Tel: 060-80420
epost: jbje.bjermkvist@spray.se

Ledamot: Bo Bergquist
Krönvägen 3
860 32 Fagervik
060/579636
0730/650944

epost: annelie.bergquist@bredband.net

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

epost: jorgen.marcusson@pp.ephone.se

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

epost: marit.truuts@halleforshunden.org

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

epost till alla i styrelsen: styrelse1@halleforshunden.org



3

LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Då jag sätter mig ner för att skriva
ledaren till den tidning du nu håller i
din hand så är första veckan i decem-
ber redan passerad. Utanför fönstret
strilar regnet ner, klockan har passe-
rat 22 och jag har just tittat på en ny-
hetssändning från FN:s klimatmöte i
Köpenhamn.

Delegat efter delegat pekar på allvaret i den
situation vi befinner oss i och vilka hot som
finns i en kommande klimatförändring. Över-
svämningar, kraftiga stormar, svår torka,
skogsbränder, höga temperaturer – otaliga är
de förändringar bland växters och djurs lev-
nadsförhållanden som kommer att ske värl-
den över p.g.a. ändrade klimatförhållanden.

Vi som lever och bor i de nordiska länderna är
ändå, i jämförelse med många andra, lyckligt
lottade. Även hos oss kommer det att ske
betydande ekologiska rubbningar, men de blir
ändå inte av samma omfattning som i många
andra delar av världen. Den novembermånad
som just har avslutats liknar på många sätt
de vintermånader som vi har att vänta framö-

ver – blöta och varma. Ifall utsläppen fortsät-
ter öka beräknas exempelvis vintrarna utefter
den södra delen av norrlandkusten bli mycket
nederbördsrika och dessutom med en tem-
peraturhöjning så stor som ca sju grader fram
till år 2100.

De jaktliga förutsättningarna har då blivit för-
ändrade över hela landet. Själv kan jag före-
ställa mig hur jakterna kommer att bli på de
redan nu mycket tunga och blöta flakmyrarna
som utgör de norra delarna av mina jaktmar-
ker hemma i Gulsele. Där kommer framtida jä-
gare att få klä sig i grodmansutrustning och
andas med hjälp av snorkel! Ännu så länge
så duger det i alla fall med ett par rejäla,
högskaftade stövlar.

Hur har då årets jakter avlöpt? En del samtal
har jag fått under de senaste veckorna där
jag talat med såväl glada och upprymda som
med mera dämpade och bekymrade jägare.
Det är alltid trevligt att få dela glädjen med
den som rapporterar om en framgångsrik jakt-
höst med sin nya unghund men det är nästan
mera intressant att tala om den hund som inte
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jagar fullt så bra som man kan önska. En vik-
tig detalj som då ofta återkommer är att hun-
den har ett för trångt sök. Numera är det ju så
att även om hunden befinner sig utom syn-
håll så avslöjas den ju med hjälp av en GPS-
pejl, ett effektivt hjälpmedel som fått en
mycket snabb spridning bland hundförarna.
Ofta kan ett trångt sök vara en mognadsfråga.
Då hunden blir äldre och mera erfaren så bru-
kar sökturerna vanligtvis bli större.

Resultaten från avlagda jaktprov börjar så
smått komma in på de lokala älghund-
klubbarnas hemsidor. Att redan nu bilda sig
en uppfattning hur provsäsongen kommer att
avlöpa är väl tidigt. Jag tycker ändå att det
ser lovande ut med tanke på de telefonsamtal
jag fått. Det ser ut som om det kommer till ett
antal nya välmeriterade hundar även efter
denna höst och det är glädjande. Som vi alla
väl känner till så arbetar vi ju med en ras vars
avelsbas är smal och varje tillskott som bi-
drar till dess breddning är därför välkommet.
Att så många hundar som möjligt uppfyller
de krav på hälsa och jaktförmåga som vi stäl-
ler är mycket viktigt – de utgör ju den grupp
av hundar ur vilken vi hämtar vårt avels-
material.

I somras så var det exakt 15 år sedan vi bil-
dade hälleforshundklubben. En hel del är det
som har hänt sedan dess. Rasgodkännandet
år 2000 är kanske för hälleforshundarna den
viktigaste händelsen under denna 15-års pe-
riod. Nästa sommar så är det 10 år sedan god-
kännandet och det tänker vi fira med att för-
lägga årsmötet till Gulsele. Jag hoppas att ni
alla bokar ett par dagar i augusti och att vi då
ses i Gulsele.

Till sist så vill jag som vanligt påminna alla
om att fullt ut utnyttja den jakttid som ännu
finns kvar – trots att det nu är julgranar, jul-
mat och juleljus som gäller. Hundarna far väl
av det. Dessutom brukar jag stöta på om att

Nytt 1 januari 2010
 Armbågsledsdysplasi – AD (ED)

Samlingsbegrepp för ett flertal utvecklings-
defekter i armbågsleden som i förlängningen
medför benpålagringar, artroser. Många ra-
ser har som krav att även armbågarna skall
röntgas i samband med höftledsröntgen.
Polygen arvsgång.

Utvecklingsdefekter liknande de i armbågs-
leden kan uppstå även i andra leder som bog,
knä och has. Dessa utvecklingsdefekter kal-
las osteochondros och förekommer hos de
flesta av våra älghundsraser.

Avelsrekommendation:
Använd inte sjuk hund i avel, gör inte om en
kombination som givit AD.

OBS! Från den 1 januari 2010 gäller att båda
avelsdjuren födda efter 

2009-01-01 skall vara AD - (ED)- röntgad
u.a. (0) före parning.

Gäller samtliga älghundsraser.

hundarna inte skall glömmas bort under vin-
terhalvåret. Den kommande jaktsäsongen
grundläggs under vintern/våren för både
hundar och hundförare.

Slutligen så önskar jag er alla en FORTSATT
GOD JAKT OCH EN GOD JUL OCH ETT
GOTT NYTT ÅR.

LeifLeifLeifLeifLeif



5

Grim
Detta är berättelsen om GRIM, vår
första hälleforsare.

Det hela började lite tragiskt med vår östlaika,
Djilko som för övrigt var en jättebra jakthund
men han blev för aggressiv och till slut bet
han en person svårt så vi blev tvungna att
avliva han kort därefter. Ett tiotal älgar blev
skjutna för Djilko.

Med lite sorg i hjärtat så kunde vi inte ge upp
med detta så vi letade efter en ersättare. Så vi
läste en hel del böcker och tidskrifter om olika
älghundsraser och vi läste om Hälleforsarna
som skulle vara bra som familje/jakthund. Vi
hade just fått vår första av tre döttrar vid detta
tillfälle så dessa egenskaper var viktiga att ta
hänsyn till. Så efter en del telefonsamtal och
funderingar så var en valp bokad och den
som var Grims uppfödare var Staffan Johans-
son, Ramsjö.

Vi mötte vår ögonsten någonstans utanför
Östersund där flera valpköpare anslöt för att
hämta varsin valp. Grims tid som valp var som
alla andra valpar mycket livlig och skojfrisk,
något som följt med hela hans liv. Vi torkade
pisspölar och bytte blöjor på dottern

omvartannat den tiden. Så det var inte enkelt
att både vara husse/matte och förälder sam-
tidigt.

Grims första älgjaktsdag var lite komisk. Han
hade tidigt visat stort intresse för älgspår och
vittring av älg. Så efter vi gått en bit så vädrar
han i luften och drar iväg med väldig fart. Jag
minns att jag nog aldrig varit mer spänd än
vid detta tillfälle. Efter en stund är det upptag
och fast ståndskall. Jag väntar en stund, ja
en liten i alla fall innan jag börjar smyga inpå.
Grims skall var helt ok men redan då var tät-
heten inte helt enl. vad som krävs av älg-
hundar. Efter en bit börjar jag bli lite efter-
tänksam ståndplatsen var vid sidan om vä-
gen men jag smög vidare. Så skulle jag komma
in på skjutläge, då kommer Grim för en koll
var jag var för att sedan åter börja skälla. Men
så plötsligt hör jag en bjälla klinga och vips
så passerar en stor brun ko framför mig och
jag kunde inte annat än att börja skratta och
hoppas att ingen fler hörde skallet.

Samma höst så kommer så Grims första rik-
tiga ståndskall på ÄLG.

Han hade jagat fram ett antal älgar på postare
och hade fattat vad vi var ute och frös,
svättades och blev blöt för. Jaktlaget jagade
denna oktoberdag efter att snön fallit under

– Hugo, du är en liten

skitig kulting! Du vet

vad en kulting är, va?

– Ja mamma, barnet

till en sugga.
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natten och spårsnö var användbart denna
dag. Grims fick upptag men det stog fast först
efter en bits gångstånd. Jag började smyga
och fick se en ko med två kalvar men klantade
till det hela med att inte ha skydd för kikar-
siktet och det var bara lokal dimma. Så det
gick lös och rakt på Örjan som jag visste var
beredd med sin 6,5. Han sköt då en kalv som
blev kvar, samt sköt på kalv nr 2 men den var
mer hårdlivad och drog vidare. Grim tyckte
att denna kalv var roligare än den döde så
han jobbade stenhårt för att få stopp på kal-
ven. Så efter en stund var det fast stånd på
den sårade kalven. Jag såg tidigt efter skott-
platsen att det var blod i snön efter kalvens
spår. Jag började smyga inpå kalven och Grim
där de stod. När jag kom fram så fick jag se
Grim gå på den nattgamla isen som lagt sig
på Tjärnåstjärn. Men ingen älgkalv kunde jag
se. Nervös att Grim skulle gå ner sig gick jag
närmare och fick se ett kalvhuvud sticka upp
ur tjärnens isiga yta. Jag fick ett bra läge och
en oryx lämnade bössan. Det gick bra och
Grims första älg var ett faktum. Visserligen
fick vi hjälp av Örjan denna gång men det
gjorde vi flera gånger.

Det värsta jobbet var att få in älgkalven till
land för att den gjorde sitt sista andetag ca 3
meter ifrån land. Så det var bara att låta sina
varma kläder lämna sin man och hopp ut i
isvattnet. Fy f.. va kallt men det var ett att
göra.

Efter detta så fick jag min älghund så som jag
drömt om. Grim jobbade på som en toppen
hund och de älgar som inte sköts på fast stånd
av mest mig, så jagade Grim fram älgarna på
postare som också fick skjuta ibland.

Jag har alltid menat att det inte är ok att låna
ut sin hund till en annan jägare men så en
dag då jag var tvungen att jobba med rena-
rna så fick Örjan ta med Grim ut på jakt. Han
var ju ändå som en i familjen. Det gick som

vanligt helt enligt standard med Grim denna
dag också. Tidigt upptag och fast efter en
km. Men så när Örjan skulle inpå för att få
skjuta för Grim han med, så kröp han upp på
en lite höjd och beräknade att älgarna skulle
stå där bakom. Just som han lade an med stöd
av en sten så stod kon och kalven exakt bred-
vid varandra så han kunde inte få ett rent
skott på kalven som var hans val denna gång,
som nu skymdes bakom kon och Örjan kunde
inte få in ett rent skott. Älgkon med kalv gjorde
helt om och så var dom och Örjans chanser
helt borta. Älgarna och Grim drog in i grann-
marken och efter en stund så kom Grim till-
baks. Detta var en av många saker vi gillade
med grim att han hela tiden kom tillbaka efter
att älgen gått lös i sken. Aldrig hundlös till
kvällen en enda gång.

Ett axplock av Grims verk

Då renskötsel är vår huvudsakliga sysselsätt-
ning så har lodjursjakten varit en mycket be-
tydelsefull jakt då lodjuren är den bästa jäga-
ren bland rovdjuren i våra fjäll. Vid två tillfäl-
len var det Grim som vi tog med som skulle ta
ut lodjuret ur fjället och ut på öppet läge.
Detta var Grim inte så helt nöjd med det som
stundade då han har hela tiden varit lite mis-
stänksam mot alla rovdjur. Men jaktlusten tog
överhand och han for iväg efter spåret. Efter
en stund så fick han kontakt och skallade
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Örjan o Grim, en dag allt stämde

intensivt en stund så blev allt tyst för en
stund   och efter ett par minuter senare hör-
des två snabba skott nere från fjälldalen. En
lycklig Karl Erik Eriksson meddelade att han
skjutit Grims första lodjur. Lodjuret kom bara
några meter ifrån Kalle först men sen i full fart
ifrån fick han ett läge och sköt det dödande
skottet.

Den andra gången var det två lodjur ringade
och Grim släpptes på spåret samma hände nu
ett hetsigt skall ca 5-10 min och sedan tyst.
Troligen så har Grim kommit väldigt nära och
sedan har lodjuren dragit iväg i hög fart. Tyst-
naden bröts även nu av Kalles 6,5a. Det för-
sta lodjuret kom för nära för att han skulle få
in den i kikarsiktet så när han såg lodjur nr 2
komma så var han beredd för att låta bössan
tala sitt riktiga språk. Det döda lodjuret for
tillbaks ner i en bäckravin så jag fick gå ner
och hämta lodjuret men vägen dit var för lång,
så jag tyckte att en slänt såg fin ut att glida
nerför med snöskorna. Men jag visste ju inte
att en bit ner under snön så var det en lite

hylla som mina broddar hittade fäste i och en
flygfärd var ett faktum. Jag flög en rejäl bit
nerför fjället och stavar och bössan mm for
iväg i en egen bana för att med mig landa
nånstans i snön en bit nerför fjället. Det enda
jag hör är Kalles gapskratt och när jag kom-
mer på rätt köl så kan inte heller jag hålla mig
för skratt.

Jag blev även bjuden på hjortjakt/älgjakt i
Namsos, Norge. Grim förstog inte vad det var
för kul att jaga hjort så han var helt ointresse-
rad. Möjligtvis kunde det bero på att han hit-
tade en älgko med kalv istället. Kalven skulle
fällas och det var en enkel uppgift för Grim
och mig. Fast jag har den uppfattningen att
de älgar vi jagade på i Norge jämfört med de
här hemma är mycket mer ”ståndvänliga” äl-
gar. Detta kan bero på att vi har mer björn i
markerna.

Björn har inte varit Grims grej alls. Vi mötte en
ungbjörn en gång i Grimsådalen. Grim drog
iväg mot björn och skällde likt då han skällde
lodjur. Men gång på gång kom han tillbaks
till mig och det tyckte jag inte alls var trevligt
då jag stod mitt inne i en tät plantering så jag
smög ut i en glänta för att kunna se om det
kom ett läge på björnen men inte då. Så här i
efterhand så var det bara så att björnen och
vi möttes och Grim ställde den aldrig.

Grim gjorde mycket bra ifrån sig i sitt ståndar-
bete efterkommande älgjakter och det gjorde
jag också med min 6,5a så de älgjakter som
jag och mina jaktkompisar gjorde var mycket
lyckade. Närmare 60 älgar och två lodjur fick
se sin död på grund av Grim.

Låt oss minnas GRIMs liv o leverne i många
år framåt

Vila i frid

Daniel



8

Varför går så många tikar tomma just i år?
Denna och följande artikel är häm-
tad ur Doggy rapport nr 2 2001.

Tikens fruktsamhet är föremål för-
många funderingar hos ägare och
uppfödare. Orsakerna till att en tik
inte blir dräktig efter en parning kan
vara flera.

En vanlig orsak är dock att hon parats på fel
dag i löpningen. En av de allra vanligaste frå-
gor jag får är faktiskt varför så många tikar
går tomma. Den frågan har återkommit varje
år under de snart 30 år som jag har varit verk-
sam som veterinär med speciell inriktning på
hund- och kattreproduktion. Det tycks alltså
som att man alltid har oroat sig över att många
tikar skulle gå tomma efter parning. Hur för-
håller det sig då egentligen med detta? Är
det faktiskt så att fler och fler tikar, eller fram-
för allt tikar inom vissa raser, går tomma?

Svaret är tyvärr att ingen egentligen vet ef-
tersom det inte finns någon dokumentation
av hur det ligger till. Det beror på att det inte
sker någon central rapportering av när tikar
paras. En sådan statistik hade varit väldigt
värdefull i många avseenden. Inom en del
raser försöker avelsråd eller motsvarande
hålla reda på vilka tikar som paras, och med
vilka hanhundar. Detta är ett utmärkt initiativ.
En sammanställning av sådan information
skulle kunna ge ett bra svar på den ovanstå-
ende frågan, i alla fall för just den rasen.

Hur ofta går tikar tomma?
Vad är då att anse som ”normalt”, det vill
säga hur stor andel av parade tikar kan i ge-
nomsnitt förväntas gå tomma? Ja, återigen
får tyvärr svaret ges med vissa reservatio-
ner, eftersom få studier som berör detta har
publicerats. För att vara rättvisande bör de
dels omfatta ett stort tikmaterial, dels bör de
flesta raser vara representerade. Jag brukar
hänvisa till två större studier. Den ena (Eng-
land & Allen 1989) omfattar 422 parningar
hos Guide Dogs For The Blind i England och
avser golden och labrador retriever samt

schäfer, av vilka 85,0 procent valpade. Den
andra studien är amerikansk (Daurio et al.,
1987) och omfattar 2507 parningar av beagle
hos ett läkemedelsföretag, av vilka 90,2 pro-
cent valpade. Mot bakgrund av dessa stu-
dier skulle man kunna säga att det är ”nor-
malt” att tio till femton procent av de tikar
som paras går tomma. Då ska man dock
komma ihåg att dessa stora avels-
anläggningar sköts mycket professionellt.
Resultaten är nog i genomsnitt något sämre
hos vanliga hobbyuppfödare.

Vilka är de vanligaste orsakerna
till att tikar ibland går tomma
trots till synes bra parningar?

En av de allra vanligaste orsakerna till att
tiken går tom är att hon paras på fel dag i
löpningen. Lyckligtvis, skulle jag vilja til-
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lägga, eftersom det är så lätt att åtgärda idag.
En annan vanlig orsak är att hanhunden har
dålig spermakvalitet. Detta är också lätt att
undersöka genom att låta ta ett spermaprov.
Båda dessa orsaker är väsentligt mycket van-
ligare än att någondera parten har en infek-
tion som gör att tiken går tom. Av någon
anledning är det fortfarande många uppfö-
dare som tror att en antibiotikabehandling
behövs för att tiken ska kunna få valpar. Det
är alltså inte så. En antibiotikabehandling kan
istället ställa till med en hel del problem, is-
tället för motsatsen (se sid 13).

När ska tiken paras?
Inget av våra andra husdjur har en så lång-
dragen löpning som tiken och därtill en så
stor individuell variation i såväl löpningens
längd som i när under löpningen tiken tillåter
parning. Det är inte underligt att det är lätt att
missa bästa parningsdagen. Ibland skiljer sig
även samma tik åt under olika löpningar. Men
vi tar det från början: Tikens löpningscykel
brukar indelas i fyra stadier:

• förlöpningen (proöstrus)
• höglöpningen (östrus)
• efterlöpningen (metöstrus)
• vilofasen (anöstrus)

Förlöpning: Som (för)löpningens första dag
räknas den dag då tiken har en synlig blod-
flytning från vulva. Tiken attraherar och är
själv intresserad av hanhundar men tillåter
inte parning. Stadiet varar i genomsnitt i nio
dagar. Hos vissa tikar kan dock förlöpningen
vara så kort som två till tre dagar, eller så
långt som tre veckor eller mer.

Höglöpning: Som höglöpningens första dag
räknas den dag då tiken tillåter parning. Som
dess sista dag räknas den dag då hon vägrar
parning igen. Även höglöpningen varar i
genomsnitt i nio dagar, men kan också vara

antingen baratre till fyra dagar lång eller tre
veckor och längre. Rent allmänt är det sär-
skilt besvärligt att få tikar som är parnings-
villiga länge (som har en lång höglöpning)
dräktiga eftersom de ofta paras alldeles för
tidigt. Det förefaller rimligt att tro att de är på
lämplig dag bara för att de är parningsvilliga.
Men så är det alltså inte alltid. En tik som har
en lång förlöpning har ofta en lite kortare
höglöpning, och vice versa.

Efterlöpning: Efterlöpningen varar i två till
tre månader. Under denna tid är dräktighets-
hormonets (progesteronets) nivå i blodet hög
vare sig tiken är parad och dräktig eller ej.
Många tikar blir under denna period
skendräktiga, och därmed dämpade i tempe-
ramentet. En del tikar har ingen lust att ar-
beta.

Detta är förstås särskilt påtagligt för de
hundägare som ägnar sig åt jakt eller bruks-
prov.

Löpningslängden varierar
Bland uppfödare är det en utbredd uppfatt-
ning att tikar ska paras under löpningens ti-
onde till fjortonde dag. Även om det stämmer
för många tikar så kan variationerna vara
mycket stora. Vissa tikar har en kort löpning,
det vill säga en kort sammanlagd förlöpnings-
och höglöpningsperiod, på kanske bara tio
dagar. Många tikar har en vanlig löpning-
slängd om 14 till 18 dagar, och andra har en
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lång löpning om upp till 21 dagar eller mer.
Tikar som har lika lång löpning kan ha olika
långa förlöpningar och höglöpningar. Detta
beror på att även om deras hormonkurvor ser
likadana ut och de har ägglossning samma
dag i löpningen, så blir de parningsvilliga (vi-
sar höglöpning) vid olika tidpunkt i förhål-
lande till ägglossningen.

Tikens fertila period
De flesta tikar har sin ägglossning i början
eller mitten av höglöpningen. Äggen hos
hund är omogna då de avges från äggstocka-
rna. Det innebär att de inte är befruktnings-
dugliga. De behöver ytterligare två till fem
dagar efter ägglossningen för att mogna.
Därefter lever varje ägg i två till fyra dagar (se
fig. 1). Man brukar räkna med att hanhund-
ens spermier lever i åtminstone fyra till sex
dagar i tikens livmoder efter parningen. Ti-
ken kan alltså bli dräktig efter en parning som
gjorts flera dagar för tidigt i förhållande till
ägglossningen. Förutsättningen är att tillräck-
ligt många spermier överlever tills åtminstone
några av tikens ägg har avgått och hunnit
mogna. Tiken kan även bli dräktig efter en
parning alldeles i slutet av höglöpningen. Den
period under vilken tiken kan bli dräktig och
som hos många tikar är åtta till tio dagar lång,
brukar kallas för tikens fertila (fruktsamma)
period. Men den mest fruktsamma perioden
infaller under de sista två till fyra dagarna av
höglöpningen, när alla ägg har avgått, har
hunnit mogna och är befruktningsdugliga.
Detta kallas för fertiliseringsperioden
(befruktningsperioden), och den är alltså cirka
två till fyra dagar lång.

När ska tiken paras?
Om man vet hur länge tiken brukar löpa kan
man ha som en praktisk tumregel att låta para
henne två till tre dagar innan hon slutar
löpningen. Den tik som löper i tio dagar ska

helst paras på dag 8 eller 9, den tik som löper
i fjorton dagar på dag 12-13 och den tik som
löper i 21 dagar på dag 18-20 och så vidare.
Man bör undvika att rikta in sig på att para
tiken endast på den allra sista dagen i
löpningen. Det är då risk för att flera av äg-
gen har hunnit bli för gamla för befruktning.
Det är en balansgång mellan att hitta den dag
när alla ägg avgått och blivit mogna, och att
undvika att vänta med parningen tills det har
blivit för sent. Vissa tikar visar inte tydligt
när de har gått ur löpningen, och en del kan
tillåta parning trots att det är för sent. Bästa
sättet att avgöra när tiken har gått in i efter-
löpningsperioden (metöstrus) är att göra ett
vaginalutstryk. Det kräver ingen annan ut-
rustning än ett mikroskop.

Blodprov
En annan och säkrare metod att avgöra
bästa parningsdag är att ta ett blodprov för
mätning av dräktighetshormonet, progeste-
ron. Detta ligger lågt under första delen av
förlöpningen, för att börja stiga några dagar
innan ägglossningen och därefter öka kraf-
tigt (Figur 2). Man brukar ange att
progesteronnivån vid tidpunkten för ägg-
lossningen ligger runt cirka 15 nmol per liter.
Två dagar senare när de första äggen hunnit
mogna och det är dags att para tiken ligger
progesteronnivån runt 30 nmol per liter. När
tiken går ur löpningen brukar progesteronet
ligga över 80 nmol per liter. Tiken ska alltså
som regel paras när progesteronvärdet är
mellan 30 och 75 nmol per liter, vilket visar att
hon är i fertiliseringsperioden.

Vaginalutstryk
Hur snabbt progesteronnivån stiger varierar
från tik till tik, och det är förstås också av-
hängigt av hur lång löpning tiken har. En tik
som löper i tio dagar har en snabbare
progesteronstegring än en tik som löper i 21
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dagar eller mer. Det är alltså värdefullt om man
vet hur lång löpning tiken brukar ha, för att
man inte ska behöva ta en mängd blodprover
för progesteronbestämning. Det är bortkas-
tat att ta ett prov innan progesteronet allsha
börjat stiga. Jag brukar därför också rekom-
mendera att man först tar ett vaginalutstryk
och väntar med progesteronprov till dess att
cellerna i utstryket är fullt förhornade. Detta
visar att tiken är i slutet av förlöpningen eller
i höglöpning. Tyvärr kan man inte använda
sig av vaginalutstryk för att avgöra bästa
parningsdag. Vaginalcellernas utseende
speglar inte alls progesteronstegringenutan
är bara ett mått på löpningshormonets
(östrogenets) nivå. Östrogenkurvan ser lika-
dan ut hos en tik som överhuvudtaget inte
har någon ägglossning. Med hjälp av
utstryket kan man ändå avgöra om tiken är
alldeles för tidig, eller om hon istället har gått
ur löpningen, vilket ju är en bra hjälp. Om
man har möjlighet att testa tiken med en han-
hund för att se när hon börjar ställa upp sig
så kan detta också ge en god vägledning om
när det börjar bli dags att ta ett blodprov för
progesteronbestämning. Progesteron analy-
seras vid Institutionen för klinisk kemi,
hormonlab, Box 7038, 750 07 Uppsala. Analy-
sen körsvarje vardag och svar fås inom cirka
två timmar. För prov som har skickats in erhålls
svaret ungefär mitt på dagen dagen efter.
Tänk på att posta det så att det kommer fram
dagen därpå. Det finns också så kallade
snabb-kits.

De tar en halvtimme att köra och kan använ-
das på klinikerna, vilket är praktiskt till exem-
pel under helger och kvällar. Dessa kits är
dock inte lika exakta, och som regel behöver
man ta flera prover under löpningen. Nog-
grann analys är viktig framför allt om man ska
resa långt för att para tiken, eller om man ska
inseminera med djupfryst sperma. För att
optimera chanserna för dräktighet och för att
få en bra kullstorlek bör man om möjligt alltid

låta para eller inseminera tiken minst två
gånger. Med tanke på spermiernas överlev-
nadstid räcker det i normalfallet att para eller
inseminera tiken varannan dag.

Dräktighetsperiodens längd
Dräktighetstidens längd hos hund brukar
anges till 63 +/- 5 dagar, räknat från första
parningsdagen. Den stora variationen om tio
dagar i en relativt sett så kort dräktighetstid
som 63 dagar beror framförallt på tikens långa
fertila period. En tik som paras tidigt under
löpningen kommer att ha en längre
dräktighetsperiod än den som paras sent i
löpningen. Om man beräknar dräktighetstid-
ens längd från ägglossningens början så går
nästan alla tikar 63 dagar. Om man istället
beräknar den från fertiliseringsperioden, det
vill säga de bästa parningsdagarna, så går de
dräktiga cirka 61 dagar. Har tiken haft en eller
flera kullar förut, så kan man alltså ha god
hjälp av detta förhållande när man ska be-
räkna bästa parningsdag.

Catharina Linde-Forsberg Veterinär
CATHARINA LINDE-FORSBERG är profes-
sor vid Institutionen för obstretik och gyne-
kologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i
Uppsala.
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Bakteriefloran i hundars könsorgan

De flesta friska tikar har normalt en
blandning av olika bakterier i vagina.
Dessa utgör ett skydd mot sjukdoms-
framkallande bakterier. I vissa fall
kan dock de normalt förekommande
bakterierna orsaka sjukdom hos tiken.
Escherichia coli är ett exempel på en
normalt förekommande bakterie som
ofta upptäcks hos tikar med varig
livmoderinflammation.

Kroppen måste ständigt försvaras mot olika
infektionsämnen, till exempel de sjukdoms-
framkallande bakterier som finns i vår omgiv-
ning. Huden är ett effektivt skydd som täcker
större delen av kroppen. Där huden har er-
satts av en tunnare slemhinna, till exempel i
könsorganen, har kroppen flera samverkande
försvarsmekanismer. Därför finns i
vagina(slidan) liksom på flera andra ställen i
kroppen ett kroppseget försvar mot
infektionsämnen.Exempel på detta är

• att sjukdomsframkallande bakterier
sköljs bort vid urinering
• att immunoglobulin A kan hindra
bakterierna att fästa på slemhinnan
• att den normala bakteriefloran har en
skyddande effekt

Normal bakterieflora skyddar

mot infektioner
Den normala bakteriefloran skyddar mot
sjukdomsframkallande bakterier, men hur
detta går till är inte helt känt. Flera mekanis-
mer har föreslagits, till exempel:

• I en kamp om näringstillgången svälts de
sjukdomsframkallande bakterierna mer eller
mindre ut.

• Normalfloran kan producera ämnen som
påverkar de sjukdomsframkallande bakte-
rierna negativt.
• Normalfloran kan också medföra att
sjukdomsframkallande bakterier inte får plats
på slemhinnan. Sjukdomsframkallande bak-
terier kan övervinna kroppens försvarsmek-
anismer antingen genom att skapa specifika
så kallade virulensfaktorer (till exempel olika
bakteriegifter), eller genom att utnyttja en
nedsättning av kroppens försvarsmekanis-
mer. Kroppens försvarsmekanismer kan för-
svagas av sänkt immunförsvar. Detta kan
uppstå av stress och pågående infektion
samt av en antibiotikabehandling med åtföl-
jande påverkanpå den normala bakteriefloran.
Det är till exempel känt hos människa att
antibiotikabehandling kan orsaka svamp-
överväxt i vagina.

Tikens vaginalflora
Tikar har normalt en bakterieflora i vagina.
Det är mycket sällan som man inte kan isolera
(odla och identifiera) någon bakterieväxt från
vagina hos friska tikar. De vanligaste aeroba
(syrekrävande) bakteriearterna som isoleras
är Pasteurella multocida, beta-hemolyserande
streptokocker och Escherichia coli. Oftast
isoleras bakterierna i blandflora, men i unge-
fär 1/5 av proverna växer en bakterieart i ren-
kultur. Det växer också anaeroba (växer utan
syre) bakterier i tikens vagina, men dessa är
inte så utförligt studerade. Hormon-
förändringarna under tikens löpningscykel
påverkar miljön i tikens vagina. Det gör att
olika bakterier dominerar beroende på var i
cykeln tiken befinner sig. Pasteurella
multocida isoleras mer sällan när tiken inte
löper, och betahemolyserande streptokocker
isoleras oftare när tiken löper. Stafylokocker
är vanligast efter valpning. Det finns ocksåen
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viss tendens till att bakteriefloran är olika hos
olika hundraser. Det beror sannolikt på att
olika raser har olika miljö i vagina, till exempel
olika mycket flytning. Bakterieväxten i vagina
påverkasdäremot inte av årstidsväxlingarna.

Hanhundens förhudsflora
Förhudsfloran från hanhundar med normal
fruktsamhet liknar tikarnas vaginalflora. De
vanligaste aeroba bakteriearterna är, liksom
hos tikarna, P multocida, beta-hemolyserande
streptokocker och E coli. Även hos han-
hundar verkar det finnas en viss variation
mellan raser. I hanhundens sperma växer of-
tast inga bakterier, såvida han inte har en in-
fektion i prostata. Om friska hundar har bak-
terier i sperman kommer de sannolikt ofta från
bakteriefloran på förhudsslemhinnan eller i
urinröret. Bakterier kan överföras både från
tik till hanhund och från hanhund till tik vid
parning. När både tik och hane är friska och
det bara är normalfloran som överförs så har
man inte sett några negativa effekter. Ofta är
det svårt att veta om det har skett någon
bakterieöverföring eller inte, eftersom det är
vanligt att båda har samma bakteriearter från
början.

Bakterier i vagina hos tikar

med fruktsamhetsstörningar
Vid undersökning av livmoderinnehållet hos
tikar med varig livmoderinflammation
(pyometra) är E coli den bakterie som man
oftast finner. E coli är också vanlig hos tikar
som får dödfödda valpar eller vars valpar dör
strax efter förlossningen. Det är dock bara en
knapp fjärdedel av alla fall av tidig valpdöd
som har en bakteriologisk orsak. För att man
ska kunna säga att det är samma bakterie som
isoleras från tikens vagina som är orsak till
valpens död måste valpen obduceras och
samma bakterie isoleras också från den. An-

dra vanliga bakterier som isoleras från tikar
med olika fruktsamhetsstörningar är beta-
hemolytiska streptokocker och P multocida.
När bakterieprov tas från infertila tikar finner
man vanligtvis en blandning av olika bakte-
rier och ingen av de vanligast förekommande
bakterierna kan associeras med infertilitet.
Bakteriologisk provtagning från infertila tikar
har därför vanligen inget värde. Om tiken har
synliga symtom, framför allt flytningar, är
däremot ett bakteriologiskt prov värdefullt.
Om man då kan isolera bakterier är det san-
nolikt dessa som orsakar störningen och tika-
rna bör behandlas med antibiotika efter att
man kontrollerat vilka antibiotika de aktuella
bakterierna är resistenta mot. Från omkring
en fjärdedel av tikarna med tydligt synlig in-
fektion i vagina kan man dock inte isolera
några aeroba bakterier. Om tiken inte har syn-
liga symtom säger ett bakteriologiskt prov
sällan någonting. Detta eftersom samma bak-
terier som finns normalt i vagina under vissa
omständigheter också kan orsaka sjukdom.
Det kan också vara så att olika stammar inom
samma bakterieart har olika stark sjukdoms-
framkallande förmåga.

Antibiotikabehandling av

friska avelstikar
Många friska avelstikar behandlas med anti-
biotika inför parning. Anledningarna är flera
till att uppfödarna vill behandla sina tikar.
Bakterier som finns i normalfloran kan under
vissa omständigheter orsaka sjukdom. Där-
för vill man för säkerhets skull behandla för
att får bort bakterier som man tror skulle kunna
orsaka infertilitet eller dödfödda valpar. En
del uppfödare är heller inte medvetna om att
det är normalt med bakterier i vagina, och vill
behandla tiken när bakterier kunnat isoleras.
Det finns också hanhundsägare som kräver
att tiken är behandlad före parning så att inga
bakterier växer ut vid bakteriologisk provtag-
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ning från vagina. Detta för att de är rädda att
bakterier ska överföras från tiken till han-
hunden och göra honom steril.

Antibiotikabehandlingens effekt

på tikens normala vaginalflora
De antibiotikapreparat som används mest före
parning är ampicillin och trimetoprim-
sulfamethoxazol (trim-sulfa). Under behand-
ling med ampicillin kan bakterier ändå ofta
isoleras från tikarna.

Detta speciellt när behandlingen sker i sam-
band med parning, eftersom tikens bakterie-
flora är rikligare när hon löper än i vilofasen.
Även när tikar behandlas med trim-sulfa kan
bakterier ofta isoleras under tiden de behand-
las. Eftersom tikens normalflora kan bestå av
flera bakteriearter är inte alltid alla känsliga
för det antibiotikum man använder. Ibland har
man också sett att man kan isolera bakterie-
arter under behandlingsperioden vilka inte
kunde isoleras när behandlingen sattes in. E
coli är en sådan bakterie, och Mykoplasma
en annan. Båda dessa bakterier har kunnat
isoleras från tikar under antibiotikabehandling
utan att ha kunnat isoleras från dem innan
antibiotikabehandlingen sattes in.

Antibiotikabehandling kan alltså förändra
bakteriefloran, och utplånar den inte alltid helt.
Både E coli och Mykoplasma förekommer
normalt hos friska tikar. Sompåpekats förknip-
pas E coli också med olika fruktsamhets-
störningar på hund. Mykoplasma orsakar olika
fruktsamhetsstörningar hos bland annat nöt-
kreatur och eventuellt också hund.
Antibiotikabehandling förhindrar alltså inte
alltid tillväxt av potentiellt sjukdoms-
framkallande mikroorganismer. På apa har det
visats att om man behandlar dem med ett visst
antibiotikum så blir det lättare för sjukdoms-
framkallande E coli att föröka sig i vagina.

Den effekten förknippades med att övriga
bakterier och bakteriearter minskade i antal
vilket kunde motverkas genom tillförsel av
bakterier från normal vaginalflora från en frisk
apa. En risk med antibiotikabehandling är
dessutom alltid att bakterier utvecklar resis-
tens (motståndskraft) mot preparatet, så att
man tvingas byta preparat. En sådan utveck-
ling kan i förlängningen försvåra behand-
lingen av bakteriella infektioner avsevärt.

Man kan därför sammanfatta att friska tikar
inte bör behandlas med antibiotika. Dels ger
antibiotikabehandling upphov till föränd-
ringar i tikens skyddande vaginalflora och
kan därmed göra henne mer mottaglig för in-
fektioner, dels ökar en hög antibiotika-
användning risken för att bakterierna utveck-
lar resistens mot de antibiotika man använ-
der.

Bodil Ström Holst

Veterinärmedicine doktor BODIL STRÖM
HOLST arbetar vid smådjursavdelningen vid
Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Upp-
sala.
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Hälleforshundar – lägesrapport augusti-09
Rapporten avser nulägesstatus inom
hälleforshundrasen för hundar födda
och registrerade efter rasgodkänn-
andet år 2000.

Hälsa
Ögon – Totalt 50st. hundar födda under pe-
rioden 2000-2008 har blivit ögonlysta, av
dessa fick 8st.diagnosen ärftlig katarakt och
6st.icke ärftlig katarakt.

Summan hundar med konstaterad katarakt är
oroande hög med tanke på att rasen till anta-
let är liten och att avelsbasen därför är be-
gränsad. Ingen annan ögonsjukdom har kon-
staterats eller blivit rapporterad.

Åtgärd: Alla hundar som brukas i avel skall
vara ögonlysta och konstaterat friska före
parning.

Höftledsdysplasi – 46 % av hundarna har bli-
vit röntgade. Hd-frekvensen tycks vara sjun-
kande. För åren 2000-2002 är hd 14 % och för
åren 2003-2007 är hd 7 %. Genomsnittet för
hela tidsperioden 2000-2007 är hd 10 %.

Epilepsi – Inga fall är rapporterade.

Kryptorschism – Inga fall är rapporterade.

Tuggmuskelmyosit – 2 fall är rapporterade,
ingen avkomma.

Tänder – Inga kända fall av tandbortfall.

Funktion
Jaktförmåga – Ca 450 prov har genomförts
med hälleforshundar åren 2000-2008. 60 % av
proven resulterade i pris och i genomsnitt
blir ca 20 % av årskullarna jaktmeriterade.

Besvärande för rasen är att huvuddelen av
alla prov genomförs med hundar som är rela-
tivt närbesläktade. Ca 90 % av proven är
gjorda i fem lokalklubbar, de fyra nordligaste
samt SSÄK. Kännedomen om hundarnas jakt-
förmåga i de övriga lokalklubbarna är därför
inte lika god och risk kan då finnas för att det
sker en begränsning i användningen av av-
elsdjur.

Beträffande hundarnas fysiska förmåga finns
inget rapporterat, d.v.s. den tycks vara fort-
satt god.

Åtgärd: Försöka öka intresset för att starta
hundarna på jaktprov – gäller främst lokal-
klubbar med lågt antal provade hundar.

Mentalitet
Ett fall finns rapporterat där hund blivit nol-
lad på utställning p.g.a. ett aggressivt bete-
ende.

Inga MH-tester är gjorda på hälleforshundar.
Den allmänna uppfattningen hos ägare till
hälleforshundar är att hundarna har en mycket
god mentalitet.

Fru Nilsson, känd för sin snålhet, hade blivit änka och gick in till lokaltidningens annonskontor.
- Jo, maken har dött och nu vill jag sätta in en annons där det står:”Nils är död”
- Jo men lite mer text krävs det allt, sa expediditen
- Nej då, alla vet vem Nils var och med era priser så får det räcka!
- Ja, men då vi bjuder på tre ord till.
- Bjuder ni? Ja i så fall kan ni sätta in: ”Skoter till salu”
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Genetisk variation
Under perioden april 2000-juni 2009 har 541st.
valpar blivit födda. Antalet kullar är 104st.
vilket innebär att det i genomsnitt föddes 5.2
valpar/kull.

Kullarnas genomsnittliga inavelsgrad har på
årsbasis sakta sjunkit under hela perioden
och ligger de senaste tre åren under 2 %.

Avelsbegränsning gäller och gränsen är f.n.
satt till 3 kullar/hund, endast undantagsvis
kan 4 kullar tillåtas (ex. hund som tillför rasen
nytt genetiskt material).

Min bedömning är dock att inavelsgraden
kan komma att öka i kullarna om ytterligare
någon generation. Att under lång tid inom en
liten, sluten djurgrupp bedriva ett selektivt
urval av avelsdjur (krav på bra jaktförmåga,
god hälsa, bra fysik, god exteriör o.s.v.) inne-
bär en gradvis förlust av gener och därmed
minskad genetisk variation i rasen.

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

Exteriör
Hälleforshundarna exteriör överensstämmer
i allmänhet väl med rasstandarden.

Enstaka hundar (2-3st.) har dock ”nollats”
på utställning och då främst p.g.a. vippande
öron och/eller avvikande färg.

Jubileumsårsmöte i
Gulsele
Utställning i Junsele söndag 1/8 – 2010. An-
mälan till västernorrlands älghundklubb

Björntest av hälleforsare fredag lördag sön-
dag för de som är intresserade! Hällefors-
hundar har förtur men anmäl i tid.

Hundägaren anmäler själv till provledaren
(Begränsat antal hundar först till kvarn)

Provet kostar 700 kr för medlemmar i svenska
jägareförbundet 950 kr för icke medlemmar
400 kr för inofficiellt prov (man släpper in hun-
darna för att se hur de reagerar inget proto-
koll skrivs).

Anmälan björntest!

Roger Lidén: tel: 070 311 42 28



1 7

Före och efter pejlens tid
Här kommer lite reflektioner om tiden
före och efter pejlens tillkomst.

Minns våndan när man skulle släppa en bra
älghund i mitten av åttiotalet man visste ald-
rig när och hur man skulle få igen hunden. I
bästa fall satte man på ett resårband med en
liten vattentät hylsa som innehöll en mikro-
skopiskt liten papperslapp med en ännu min-
dre text med hundens namn samt telefonnum-
mer till husse eller matte. När övriga jaktlaget
åkte hem på kvällen satt man ofta i bilen och
fantiserade om vart hunden kunde tänkas
hålla hus. Hälsade genom övriga jakt-
medlemmar att de skulle ringa hem för att säga
att man blev sen eftersom hunden inte kom-
mit tillbaka!

Efter något år fick jag höra talas om finska
pejlar vilken jag hade förmånen att få prova
under ett tid på min dåvarande hälleforshund
tik Myran vilken var mycket vidlyftig. En li-
ten svart låda med utdragbara antenner och
en hörselsnäcka med sladd. Efter mycket ratt-
ande och skruvande kom ibland en signal och
med lite fantasi kunde man, om man hade tur,
räkna ut vart hunden var om man tog hänsyn
till topografin och ev. baksignaler. Man fick
lyssna åt ett håll för att därefter snabbt vända
sig 180 grader för att lyssna om signalen var
starkare eller svagare ofta blev det rena giss-

ningar som man övertygade sig själv att tro
på. Ibland kom hunden från fel håll? Men på
långa avstånd fyllde den oftast sin funktion
och man visste i vilken riktning hunden var
men inte hur långt bort. Ett sätt för att få bättre
koll var att åka bil och pejla bäringar för att,
med hjälp av karta och kompass på kartan, få
någon skärningspunkt över vart hunden
kunde befinna sig. Det fanns fortfarande stort
spelrum för fantasin att göra egna antagande
om vad hänt och om vad som förmodligen
skulle komma att hända!

Radiopejlen utvecklades till att ganska exakt
kunna säga i vilken riktning hunden befann
sig, avståndet kunde det vara lite svårare med,
beroende på terrängens beskaffenhet och på
batteriets kondition. Skallindikatorn var helt
klart ett lyft men de jag hade kunde jag aldrig
riktigt lita på, så osäkerheten fanns där. Sig-
nalen gick att lita på om man hörde hunden
skälla och att skallindikatorn visade på skall,
då kanske man kunde dra slutsatsen att det
var den egna hunden som skällde!

Det stora lyftet kom, tycker jag, när positio-
nen kunde visas i en bra karta. Har bara erfa-
renhet från tracker hunter vilket fungerar bra
så länge man kommer ihåg att betala för de
teletjänster man behöver. Dessutom kan jag
tycka att det är lite väl krångligt att komma
igång, vilket för egen del tog några timmar i
anspråk innan det började fungera, sen tar
det ytterligare tid att lära sig systemet. Men
när man väl kommit igång, ger det bra infor-
mation som man inte vill vara utan.

Helt klart förändras också jaktsättet. Det egna
sättet att gå genom en såt förändras när man
ser vart hunden haft sina sökturer det blir ju
onödigt att gå i de områden hunden redan
sprungit igenom.



Kassören

När hunden väl har fått upp älg så kan man i
god tid varna jaktkamraterna om hund och
älg är på väg åt ett visst håll. När det är
ståndskall kan man ofta på ett bra sätt pla-
nera hur man på bästa sätt skall ta sig dit, gå
genom obanad terräng eller välja stig eller
väg. När man väl är uppe på ståndet ser man
i det närmaste exakt hur långt man befinner
sig från hunden och den förmodade älgen.
Har hunden skallat ett längre tag ser man
också tendenser över hur älgen förmodas
kunna komma att röra sig och utifrån detta
fatta strategiska beslut, huruvida man skall
smyga fram eller avvakta i närheten där man
har bra sikt och älgen kan förväntas dyka
upp.

Minns en gång när jag blev lurad av tekni-
ken, X:ita skällde fast stånd ca 800 meter från
en skogsbilväg och det var inte långt kvar till
skymningen. Därför togs beslutet att en jakt-
kamrat skulle gå runt ståndet för att försöka
trycka det fram emot vägen där jag stod. Sagt
och gjort, skallet tystnade och jag tittade
envetet i telefonen för att se om älgarna var
på väg, såg endast att hunden dröjde sig kvar
i ståndområdet. Efter ett tag hörde jag något
till höger om mig ko med kalv rann över vä-
gen och den chansen var förbi.

X:ita hade efter stötningen kollat vem det
var som kom genom skogen innan hon tog
upp förföljandet. Tänkte inte på att pejlen
satt på hunden och inte på älgarna.

Dagens moderna pejlar ger oss många möj-
ligheter att görs rätt saker men också fel sa-
ker. En hund som hela tiden hämtas upp när
den kommer utanför jaktområdet lär sig snart
att husse eller matte kommer och hämtar så
att lägga energi på att ta sig tillbaka blir inte
så intressant, oftast får hunden hämtas allt
längre bort med tiden. Är hunden på väg in i
ett farligt område med tät trafik eller annat
som kan vara farligt (svaga isar) för hunden

är det ju självklart att ingripa. När hunden
varit ute på en längre resa tycker jag att det är
kul att gå och möta upp efter den vägen ofta
ser man då en förvånad men glad hund som
ser att husse eller matte fortfarande väntar i
skogen.

Hur som helst har man vant sig så mycket
med tekniken idag, att man ogärna släpper
hunden om inte tekniken fungerar.

Hälsningar om ett Gott Nytt År!

//Jan-Erik B

Hej alla medlemmar nu är det snart
ett nytt år och med det en ny medlems-
avgift avin finner ni i tidningen.

Det finns några som inte har betalt avgiften
för år 2008 men ni hinner göra det innan året
är slut. Jag vill påminna om att mmeddela när
ni byter adr. så ni inte blir utan tidning, och
du som av någon anledning int vill vara med-
lem längre meddela mig om det I förra jul-
numret skrev jag om tidgare utgåvor som
kostade 20 kr. st nu sänker jag priset till 10 kr.
st. jag måste ha till portot Kepsarna kostar
fortfarande 100 kr. st.

För medlemmarna i Norge så är IBAN SE02
9500 0099 6026 8304 8785  Och BIC är NDAS
ESS

God Jul och Gott Nytt År

Bosse



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

Lösning

Korsord 09 nr 2

Trots en tappad bokstav i Finnstöva-
ren i förra krysset så fick vi ihop ett
antal vinnare:

1:a pris: Mona Karlsson, Hällefors
2:a pris: Gerd Söderström, Svärdsjö
3:e pris: Inger Ax, Malung

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________
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FÖRENINGS
BREVBAdresslapp

När en lastbilschaffis stannar för rött glider en liten Nissan Micra upp jämsides.

Ur Micran hoppar en blondin som springer runt till lastbilens förardörr och knackar

på.

Lastbilschaffisen vevar ner rutan och blondinen säger:

- Hej, jag heter Linda och din last håller på att läcka ut!

Lastbilschaffisen struntar fullständigt i blondinen, men när han stannar vid nästa

rödljus glider Micran upp jämsides igen.

Blondinen hoppar ur, springer runt och knackar på förardörren.

Lastbilschaffisen vevar ner fönstret och blondinen utbrister igen:

- Hej, jag heter Linda och din last håller på att läcka ut!

Lastbilschaffisen skakar på huvet och fortsätter nedför gatan.

Vid det tredje rödljus-stoppet händer samma sak igen.

Andfådd hoppar blondinen ur Micran, springer runt och knackar på fönstret på

förardörren.

Lastbilschaffisen vevar ner fönstret och blondinen säger på nytt:

- Hej, jag heter Linda och jag sa att din last håller på att läcka ut!

När det blir grönt drar lastbilschaffisen på och hinner fram till nästa rödljus i god tid

innan Micran.

Den här gången hoppar lastbilschaffisen ur och skyndar iväg att möta Micran.

-Han knackar på fönstret till förardörren och när blondinen vevar ned rutan säger

han:

- Hej, jag heter Bosse, det är mitten av januari och jag kör saltbilen!
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