
 

Jämthunden 
- En medlemstidning från Svenska Jämthundklubben 

          Sommar 2021 

21- åriga Jonathan  
redo för SM-kval 

            Möt 
  Framgångsrika  
Kira och Mr Hirvi 
Kolarbergets Kennel      

            Svenska Jämthundklubben och Sveaskog arrangerar: 

     Älgjakt för ungdomar 

Kolla in klubbens 

  NYA  

T-shirt 

creo




Våra profilprodukter 

    Besök hemsidan för att se hela sortimentet av medlemsartiklar.  
      www.jamthundklubben.nu/butik 

      Beställ hos Nina Charles, nina.charles@jamthundklubben.nu, 076-313 33 53 

NYHET! T-shirt 100 kr 

         Blå, grön, vit 

Piké 150 kr Hoody Full Zip 650 kr  

Paraply - Med reflextryck 
150 kr 

Termos 240 kr 

Tygkasse 40 kr 

Bildekal 
12x19 cm 20 kr 

17x12 cm 25 kr 

Sittunderlag 50 kr 

Kåsa 30 kr 

Mössa150 kr/st 
Rosa/svart/Visilility orange 

creo




Tidningen Jämthunden ges ut av Svenska Jämthundklubben. 
Ansvarig utgivare: Thomas Melkersson 
Redaktionskommitténs ordförande: Nicole Nordström 
Omslagsbild: Emil Lennartsson 
Bild på Innehållssidan: Esbjön Johannsson ”King” 
Tryck: Gävle Offset AB, Gävle. 

Innehåll 
 
 2. Klubbens produkter                                            30-31. Bertil Stenman 85 konditionstränar. 
 3. Innehåll                                                                 32-33. Generationsskifte i skogen.            
 4. Ordförandes ord                                                  34-43. Listor 
 5. Älgjakt för ungdomar                                          44-46. Avelsrådet ger råd. 
 6. Annons från Agria                                                47-48. Statistik 
 7. Kolarbergets Mr Hirvi                                          49. Så blir du medlem 
10-11. Annons från PN Jakt                                     50. Så annonserar du. 
12-15. Kolarbergets Kirja och Camilla Eriksson    51. Annonspriser. 
15. Annons från Norma.                                            52. Annons från Härkila.  
16-17. Sörombäckens Iver 
18. Annons från WT Metall. 
19. Annons från Tracker.  
20-21. Annons från Härkila. 
22-23. Långasinnets Gorm och Jonathan Andersson 
28-29. Rallakulls Birka och Ronny Landin 

3 

creo




Ordförandes rader 
  
När detta skrivs så är det i slutet av maj månad och ett strålande väder. Jämthundsklubben ligger mycket 
bra till planeringsmässigt när det gäller våra tävlingar i höst och vår ungdomsjakt som vi anordnar 
tillsammans med Sveaskog i oktober i Västerbotten där ungdomar mellan 18 till 25 år får söka denna 
fantastiska möjlighet att få jaga med egen hund på stora marker. Vi har bestämt att vi tar in ca 10 till 12 
ungdomar, minst hälften ska vara tjejer. 
  
All information om detta finns på hemsidan och jag hoppas verkligen att många ungdomar söker.  
  
När det gäller medlemmar så har vi ökat antalet medlemmar med över 200 st om vi jämför med samma 
tid förra året och det är glädjande. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, ett enormt tack till vår 
avelskommitté som har jobbat för högtryck under denna vinter och vår. Jag vet att ni, Kjell Lennartsson, 
Jonas Larsson, Christoffer Berg och Thomas Karnestrand återigen har gjort ett fantastiskt jobb med många 
arbetstimmar bakom datorn och i telefonen. 
  
Jämthundklubben stödjer även ett projekt som handlar om ögonsjukdomen PRA. Klubben går in med 50 
tkr så att projektet kan genomföras. Det finns bra beskrivet om sjukdomen i en artikel i tidningen 
Älghunden. 
  
När jag skriver detta så är det ca 2,5 månader kvar tills vi får börja jaktträna våra hundar, så håll igång 
konditionen på hundarna så förebygger ni skador på hundarna och gå på de utställningar som 
lokalklubbarna arrangerar så ni kan starta era hundar på jaktprov under hösten. Det är alldeles för få 
hundar som startas på jaktprov och det är inte pga att hundarna är för dåliga, utan det är för att husse och 
matte är för dåliga på att anmäla till prov. 
  
PR- kommittén har anordnat så medlemmar kan skicka in bilder på jämthundar för att sedan sätta ihop 
detta till en fin kalender som kommer till försäljning lite senare, bra initiativ av Nina och Camilla. 
  
Det finns även en ny RAS utvärdering som Kjell Lennartsson satt ihop, den kommer att finnas på vår 
hemsida och publiceras på Facebook. 
  
Ha nu en bra försäsongsträning och ska jag vara ärlig så suger det i jakttarmen ordentligt. 

  
Vänligen Thomas Melkersson. 
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"Älgjakt för ungdomar" är ett projekt som 
Svenska Jämthundklubben tillsammans med 
Sveaskog kommer att genomföra vecka 41 i 
Västerbotten i trakterna runt Storuman. 
 
Syftet är att ungdomar mellan 18-25 år ska få 
möjlighet att jaga älg med en jämthund. 
Ungdomarna kommer även att få information om 
varför det är viktigt att hundägare startar sina 
älghundar på jaktprov och hur ett jaktprov går 
till.  
 
Det kan vara svårt för ungdomar att komma in i 
ett jaktlag, men nu finns möjlighet att kunna få 
jaga på stora områden med egen hund och känna 
på den gemenskap som kan vara i ett jaktlag när 
det fungerar som bäst. Vi kommer att laga mat 
tillsammans och umgås på ett trevligt sätt.  
 
Sveaskog kommer att informera vilka möjligheter 
det finns för att kunna få jaga på olika områden i 
Sverige, samt hur Sveaskogs jaktorganisation ser 
ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jämthundklubben kommer att informera om 
klubbens organisation och de olika aktiviteter 
som bedrivs. 
 
Vi kommer även att diskutera vad som behövs för 
att ett jaktlag ska fungera bra, hur ett bra 
ledarskap bör vara för en jaktledare. Vilket ansvar 
man själv  har i ett jaktlag för att skapa bra 
gemenskap, lite grundläggande utbildning i 
gruppprocess, hur man skapar ett effektivt team. 
 
 
Kravet är att man har jägarexamen statligt 
jaktkort och vapenlicens samt att man är medlem 
i Jämthundklubben. Den enda kostnaden för 
deltagarna är resan dit och hem. Sveaskog står för 
mark och boende. Övriga utgifter som mat 
kommer från jämthundklubben. 
 
 
 
 
 
  
 

Älgjakt för ungdomar 

Så här söker du?  
 

Skicka ett mail till nedanstående adress med dina kontaktuppgifter och sitt 

medlemsnummer i jämthundklubben. Därefter kommer en lottning att ske på 

medlemsnummer.  

De som har turen att få komma med kommer att få information via sina mail. 

 

Ansökan sker till: 

thomas.melkersson@hotmail.com   

 

Arrangörer: Svenska Jämthundklubben & Sveaskog 
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Jämthundklubben tog kontakt 

med Jonathan Bogren för ett 

samtal om hans nykläckta 

Nordiska Jaktchampion 

Kolarbergets Mr Hirvi.  
 
Jonathan bor i Örebro, men har 
jagat älg i Västerbotten i över  
20 år, i trakterna runt Åsele, 
Vilhelmina och Lycksele. Dit han 
tänker flytta så fort livet ger 
honom möjligheten. 
 
Allt började med att Jonathan, 
som är ägare till Nordiska 
Jaktchampion Karhunkaatajan 
Bearhunter, ville ha en valp efter 
”Bullen” som han även kallas och 

Kolarbergets Cira.  
 
Det var intensiv kommunikation  
mellan Jonathan och hans kompis 
Johan Olsson, som är ägare till  
tiken, om hur valparna var under 
hela tiden fram till överlämnandet  
av valpen. Jonathan hade bestämt 
sig för att ta parningsvalpen och 
 
 

 både han  och Johan hade fastnat 
för samma valp.  
 

 När juli månad kom och valparna   
 skulle levereras till sina nya    
 ägare, så hade han hunnit med att 
hälsa på hos Johan flertalet gånger 
för att titta på valparna, han hade 
då verkligen fastnat för Mr Hirvi, 
som var bland annat otroligt 
framåt. 
  
Jonathan hade en kompis som 
hade haft en hund som hette Hirvi 
och han hade gått och grunnat på 
att hans nästa valp skulle få det 
namnet, men eftersom kullen 
skulle börja på bokstaven M så 
omintetgjorde det hans planer,  
tills Johan kom med förslaget att 
hanen kunde ju heta Mr Hirvi.  
  
Som ung hund så visade det sig att 
Mr Hirvi hade ärvt en fin exteriör 
som bidrog bland annat till att han 
var väldigt snabb, han 
Låg ibland på över 40 km/tim vid 
 
 

förföljande och med sin lätta 
kroppsmodell och smidighet 
gjorde det att han blev en fena på 
att ställa om älgarna. 
 
I tonåren var han väldigt 
självständig och stöddig mot de 
andra hundarna, han hade ett bra 
psyke som utvecklade sig på rätt 
sätt.  
 
Med tiden blev han väldigt enkel 
att ha inomhus, han bet inte 
sönder grejer och blev snällare 
även mot dom övriga hundarna. 
Det enda nackdelen var att Mr 
Hirvi hade bristande kontakt, så 
det var svårt för Jonathan att kalla 
in han från ståndet.  
 
– Mr Hirvi är en hund som oftast 
får upp en älg vid första 
sökrundan, han är dessutom 
väldigt ståndfast. Han kombinerar 
vind och spår för att hitta älg 
snabbt, precis som sin pappa 
”Bullen”, säger Jonathan. 
 
 

Text: Gunilla Öberg   Foto: Privat 
Textbearbetning: Nina Charles och Camilla Almlöf 

  
 

Mr Hirvi 
- Från härjig valp till Nordisk Jaktchampion 

7 



Jonathan brukar inte vara nervös 

när det kommer till jaktprov, han 

tar det som det kommer, men när 

han skulle gå första jaktprovet när 

Mr Hirvi var ett år och sex 

månader gammal, så visade det 

sig vara näst intill omöjligt att få 

till en provmark hemmavid på 

grund av varg i närområdet.  

 

Han sökte febrilt på flera ställen, 

till slut så pratade han med en 

kompis i Torsby, och där fick han 

bingo. Så det blev att köra 27 mil 

enkel väg och domaren plockade 

han upp på vägen till Karlskoga. 

 

Den 11 november 2020 lät 

Jonathan Mr Hirvi starta sitt 

jaktprov. I efterhand så begrep 

Jonathan att han släppte på rätt 

mark ,men på fel ställe.  

 

Det blev upptag direkt på en tjur 

780 meter bort och Mr Hirvi 

tuggade på hela dagen med den, 

så det blev att gå långt den dagen i 

kuperad terräng, så det hann bli  

 

 

 

mörkt långt innan de kom hem.  

Domaren Jörgen Myren som 

dömde provet är en domare som 

är otroligt duktig och kan 

regelboken utan och innan, så 

utan inkallning och utan sökrunda 

så fick han till ett prov på 72 

poäng. 

 

Sedan rullade det på hela hösten, 

han tog två ettor till inom loppet 

av sju dagar där Hirvi kammade 

hem ett 70 poängs prov och ett 68 

poängs prov, och i och med det så 

var han klar Svensk jaktchampion. 

  

Jonathan styrde sedan kosan mot 

Norge och gick ett tvådagars prov, 

där poängen blev 78 poäng första 

dagen och 63 poäng den andra 

dagen. Som grand finale så 

anmälde Jonathan Mr Hirvi till 

Finland och där i Mustasaari 

kammade han hem ett 82 

poängsprov.  

Så inom fem veckor kunde han 

titulera sig som nordisk 

jaktchampion den 18 december  

 

 

 

2020. I början av september hade 

duon en odramatisk men väldigt l 

lyckad jaktdag. Jonathan hade 

tänkt att släppa sin hund strax 

innanför en vändplan så han 

stannade bilen ett par hundra 

meter innan och ledde Mr Hirvi till 

vändplanen där han krokade loss 

och hunden satte av i hög fart. 

 

Efter någon kilometer upplevde 

han att Hirvi kom på ett spår som 

han började jobba med. Efter 

någon timme stod det fast och 

han kunde sätta sig och njuta av 

hundskallet en stund.  

 

Mr Hirvi har en klassiskt 

jämthundskall, ganska grovt och 

lite lagom tätt enligt Jonathans 

åsikt, cirka 70–75 skall i minuten.  

 

Sedan blev det en liten promenad 

genom skogen innan den riktiga 

insmygningen började. När han 

var omkring 60 meter ifrån kunde 

han tydligt se älgen.  

 

 

 

 

Första jaktprovet höll på att gå om intet… 
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Första jaktprovet höll på att gå om intet…

Mr Hirvis första älg 
Jonathan brukar gärna vilja att 
hunden skall ta en kontakt innan 
skottet avlossas, så han avvaktade 
en bra stund. Det blev en 
nervpirrande väntan, tyvärr så blev 
det aldrig någon kontakt och efter 
att han väntat en bra stund så valde 
han att skjuta älgen ändå. 
 
En annan jaktdag som Jonathan 
minns väl med Mr Hirvi var en dag i 
slutet av oktober då han jagade 
strax utanför Åsele. Det 
småregnade lite och han kände sig 
inte riktigt frisk. Men som vanligt 
segrade jaktlusten över förståndet.  
Han släppte Mr Hirvi ganska nära 
toppen av ett berg där älgarna 
brukar stå. Det hade skjutits en kalv 
där dagen innan och han hoppades 
på att kon skulle vara i närheten. 
Ganska snabbt så fick Mr Hirvi tag i 
kon som efter en förflyttning på 
drygt en kilometer stannade.  
 
Jonathan avvaktade en stund innan 
han började promenera ner för 
berget. Kon hade parkerat sig i en 
tät ungskog och vinden svängde lite 
så hon varslade han och sedan drog 
det i väg i full fart upp till berget 
igen. Det här var verkligen ett  
 
 

tillfälle då han insåg att Mr Hirvi 
hade fått lite mer rutin och kunde 
använda sig av sin fart. Han fick bra 
tryck på kon och det gick över i ett 
gångstånd som till slut stannade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyvärr hade älgen återigen tagit sig 
upp på berget och stannat på 
motsatt sida.  
 
Jonathan tog sig över berget och 
började smyga på igen. Den här 
gången tog Jonathan det väldigt 
lugnt o försiktigt. Men även denna 
gång så varslade den lättstötta  
 
 

älgkon han och for i väg. Återigen 
kunde man verkligen se att Mr Hirvi 
satte press på älgen och sken 
övergick till gångstånd som slutligen 
blev ståndskall. Då var ekipaget 
ungefär tre kilometer fågelvägen 
från hans position och det var en 
ganska tuff terräng dit, så han 
började ta sig dit relativt 
omgående.  
 
Efter någon dryg timme var han 
framme och kunde äntligen fälla 
älgen. Eftersom han var helt ensam 
den här dagen så blev det en lång 
promenad tillbaka till bilen. 
 
– Mr Hirvi har hunnit para sig med 
fem exceptionellt fina tikar i höst så 
det blir en utvärdering av kullarna 
nästa höst. Det kommer att bli 
mäkta spännande att få följa med 
på valparnas resa och se hur det 
kommer att gå för dem. Sedan är 
det viktigt att de nya ägarna tar sitt 
ansvar och röntgar sina hundar, går 
jaktprov och utställningar, betonar 
Jonathan. 
  
.  
 

Jch Kolarbergets Mr Hirvi  
Född: 2019-05-03 
Ägare: Jonathan Bogren 
Örebro 9 

Mr Hirvi & Gry 







Tidningen Jämthunden har pratat med Camilla 

Eriksson, ägare till framgångsrika tiken 

Kolarbergets Kirja, för att få höra om hur det gick 

till när Kirja valdes som valp, hur träningen för 

jakten har gått , samt ta del av spännande dagar i 

skogen. Läs hur Camilla med egna ord berättar…  
 

Min man Daniel Ahlin och jag var sugen på en 
jämthundsvalp våren 2018, våra önskemål på 
valpens egenskaper var ganska höga på två 
punkter, dels så ville vi att den skulle besitta en 
sjusärdeles jaktlust, samt ha en god inkallnings 
förmåga. Så valet föll på parningen mellan 
Ståndfast Alfons och Kolarbergets Faxa. Daniel 
ringde upp både Robin Carlander som äger 
Alfons och Johan Olsson från Delsbo som äger 
Faxa för att höra sig för om deras hundar. När vi 
skulle välja en valp ur kullen så ville vi ha en som 
var medel, med andra ord en som inte utmärkte 
sig för mycket åt det ena eller det andra hållet, det 
blev Kirja vi bestämde oss för. 
 
Nyfikenheten, modet, drivet samt snabbheten i 
skogen var de egenskaper som Kirja hade redan 
som liten valp.  
Hon var tidig när det gällde söket, en gång när vi 
var ute i svampskogen så började hon stånda en 
älg i 40 minuter vid 6 månaders ålder. Så vi 
ställde undan henne, vid 10 månaders  
 

 
 

Matte  

berättar 

             
Text: Camilla Eriksson och Gunilla Öberg       
Textbearbetning: Nina Charles och Camilla Almlöf 
                   Foto:Privat 
  

 
ålder så släppte vi henne på nytt, Kirja gjorde ett fint 
ståndarbete på älg i 3 timmar, den gången fick vi också 
tre inkallningar. 
 
De egenskaper som hon har vid vuxen ålder och som vi 
uppskattar mest är, att hon har en hög lägsta nivå. Rörlig 
på ståndet, och hon har fått mer kläm på hur hon bäst 
ska få älgarna att stå stilla, dessutom uppskattar vi 
hennes enorma jaktlust. 
 
När det blev skjutit några älgar för henne så fick vi för en 
tid svårt att få inkallningen att funka. Efter att Daniel gick 
bort i mars 2020 så blev det jag som fick överta 
träningen samt gå de resterande två jaktproven med 
Kirja. Inkallningsträningen fortsatte jag med så numera 
är det lättare att få in henne igen. Vi som bor i mellan-
Sverige tjänar på att kunna kalla in hunden. Ibland så 
kan det vara fel älgar som hunden står och skäller på, 
det kan vara en tjur över 8 taggar som man ej får skjuta, 
eller så kan det vara att hunden står och ståndar på fel 
mark. 
 
Det är så roligt att se Kirja när hon ståndar älg, hon 
fullkomligt lyser av glädje och visar verkligen att hon 
älskar att jaga, och hon gör det bra.  
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skogen. Läs hur Camilla med egna ord berättar… 

Se Jch Kolarbergets Kirja   

Född: 2018-04-09  Ägare: Camilla Eriksson, Tibro 

Sedan har hon extremt många bra nedärvare i sin 

stamtavla och deras egenskaper har tydligen slagit 

igenom till exempel Siimeksen Jannu, Erlän Linda, 

Tjurskallens Karo, Sörombäckens Greta, Lundbergs 

Veijko, för att nämna några. 

 

Kirjas kullvärde är imponerande 10/12. Jaktproven har 

gått bra det har blivit prisprov på alla starter och nu 

hänger championatet hemma på väggen. Kirja har 

dessutom varit lätt att handskas med, hon har alltid 

varit lugn och trygg hemma.   

 

En nervkittlande jaktdag  

En tidig septembermorgon 2020 stoppade jag min och 

Daniels lilla dotter på ett år i bärryggsäcken, kopplade 

på Kirja pejlhalsbandet och släppte henne i skogen för 

lite träning. Hon gjorde ett par fina sökturer, sedan blev 

det ett upptag cirka 700 meter bort. Vi tog oss närmre 

för att kunna sätta oss och lyssna på ståndskallet. Efter 

att vi närmat oss ett par hundra meter, så stannade vi 

till för att lyssna. Det dröjde inte länge förrän jag 

plötsligt hörde ett lockljud från en älg. Den kom sedan 

springandes förbi oss på cirka hundra meters avstånd. 

Min puls steg ytterligare när det brakade till alldeles i 

närheten av oss igen, en ko och en åttataggare vräkte 

sig förbi oss på bara några meters håll, tjuren stångade 

kon i bakdelen hela tiden. 



 
Några sekunder efter det kom en kalv och en stor 
tjur, som jag upplevde som något över en 10 
taggare. Efter att alla älgar passerat var jag lätt 
skakig där jag satt i skogen med det dyrbaraste jag 
har på ryggen. 
 
Efter att Kirja hade fått skälla ett par timmar kallade 
jag in henne och släppte på igen. Ekipaget flyttade 
sig ca 1 km, jag lät henne skälla ett par timmar till 
innan jag gjorde ytterligare en inkallning innan det 
bar av hemåt. Det var en perfekt träningsdag i 
älgskogen.  
 
Älgjakt med jaktlaget  
Endast kalvar var lovliga den här jaktdagen den 14:e 
oktober 2020, mitt i älgjaktveckan. Jag och min bror 
släppte Kirja, hon startade dagen med att ta upp ett 
icke skjutbart hondjur. Efter lite skällning så kom älg 
och hund emot oss i gångstånd, då fick vi se Kirjas 
jättefina uppvisning, hon försökte hela tiden fronta 
älgen, den stannade till flera gånger, men fick till 
slut vind av oss. 
Älgen skenade ner mot en sjö där den kastade sig i 
vattnet och simmade över. Vi sprang ner till sjön 
och visslade in Kirja, där hon stod och skällde efter 
den simmande älgen. 
 
Vi avslutade såten med lite korvgrillning och 
jaktsnack i det makalöst vackra vädret. Strax innan 
klockan tolv efter att vi vilat oss lite så släppte vi 
Kirja igen, hon stack i väg med en väldig fart och 
rundade oss, ganska snabbt blev det upptag nära 
oss. Den här gången hade hon fått tag på en älgko 
med två kalvar. Älgarna gick ut på en mosse som var 
omringad av passare.  
 
Så jag sa till jaktkompisarna på radion att vi sätter 
oss här och bara lyssnar och njuter på ståndskallet, 
får någon ett bra läge på en utav kalvarna så skjuter 
vi. Det var en sådan där riktigt rolig dag när flera 
gubbar i jaktlaget fick både se och höra Kirja arbeta 
med älgarna. 
 
Efter någon timme började det röra på sig och det 
blev ett sakta gångstånd runt passkedjan. Hunden 
och älgarna var så pass nära varandra att det blev 
svårt att skjuta både för min bror och mig. När det 
väl stannade till gick jag och min bror på, men det 
blev ett sken till slut, så ekipaget delade på sig. Kirja 
fortsatte med en en utav kalvarna, när dom 
rundade mossen så gick vi på igen för att komma till 
skottläge. Kalven hade ställt sig på en liten höjd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
utmed mossen och passkedjan. Kirja jobbade på 
jättefint med kalven. Vi bestämde oss för att 
försiktigt smyga oss på för att få lite rörelse och 
bättre skjutläge.  

Kalven gick sakta men det var ändå svårt att 
hinna i kapp för att få ett bra skottläge. Kirja fick 
fast kalven ett par gånger, bland annat mitt ute 
på ett hygge, men där skymtade vi hus mellan 
träden, inget bra läge där heller. Till slut tog 
kalven fart och gick i vattnet och simmade, min 
bror lade benen på ryggen och rundade den lilla 
sjön och kunde äntligen avsluta när kalven kom 
upp på andra sidan sjön. 
Det är sådana här jaktdagar jag minns med 
välbehag. 
Kirja har för första gången fått valpar nu i vår, 
jag kollade på olika parningar i vintras och valet 
av täckhund blev Piteälvens Motto. Det är en 
finsk hund som är far till bl. a den berömda 
Mottibäckens L-kull. Hon har nyss valpat och 
det blev nio valpar, fyra tikar och fem hanar som 
jag kommer att följa med ett enormt stort 
intresse nästa höst. 
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 Sörombäckens           

          Iver 

En hund  

med  

kvalitéer 

SE J(LÖ)CH Sörombäckens Iver 

 Född: 2012-04-26 

Ägare: Magnus Oscarsson, Ås Text: Camilla Almlöf 
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Att Magnus Oscarsson valde att 

ta en valp från Sörombäckens I-

kull var något som kändes helt 

logiskt, som han själv beskriver 

det.  

Två år tidigare hade han av Peter 

Jansson köpt Sörombäckens 

Gustav och varit väldigt nöjd 

med den hundens start, 

utveckling och egenskaper. Efter 

att Magnus även jagat med 

Sörombäckens Barka (mor till 

Gustav) åt Peter i älgglesa 

fjällmarker, insåg han att tiken 

var något utöver det vanliga. I 

och med B-kullen var det redan 

då tydligt att Peter Janssons 

tiklinje var stark och valet föll på 

en valp till från Sörombäcken. 

 

Det viktigaste som gör en bra 

älghund enligt Magnus är att 

dom har en jaktlig jämnhet och 

en hög lägstanivå, ett tillräckligt 

stort och klokt sök och en 

förmåga att få älg att stå i 

upptaget. I älgglesa marker och 

med skapligt förföljande får inte 

hundarna så många chanser. 

Vid injagning vill Magnus så långt 

det går optimera unghundens 

förutsättningar för lyckad 

prestation vid varje släpp. Det 

innebär att unghundarna släpps i 

största möjliga mån då det är 

fina väderförhållanden. Innan 

hunden fyllt ett år undviker han 

att släppa hunden på älg. Då 

handlar det mer om att hunden 

skall få skogsvana och Magnus 

anser att risken med 

älgkontakter är för stor i 

förhållande till potentiell vinst.  

–Innan jag haft några lyckade 

hundarbeten, och gärna med 

avslut, släpper jag bara när 

unghunden är utvilad. För övrigt 

tror jag mycket gör sig självt med 

ett gott hundämne. Om man 

uppmuntrar hunden när den gör 

bra jobb och man har karaktär 

att till exempel avstå skott när 

det inte går riktigt som man vill, 

oavsett om det beror på hund 

eller älg.  

 

Ivers första höst i jaktbar ålder 

blev inte som planerad, det var 

redan första dagarna i 

september som det i ett 

skenupptag gick undan utför ett 

berg. En skoveloxe kom precis 

förbi Magnus med hunden 

bakom. När Iver kom tillbaka 

efter förföljandet var han 

boghalt och fick på grund av det 

stå större delar av hösten för att 

läka ordentligt. Det var först i 

slutet av november som Magnus 

bedömde honom fullt jaktbar 

igen. Då fungerade älgarbetet 

bra direkt och innan snön 

rundade av hundjakten hann 

Magnus starta Iver och få till ett 

prisprov. 

Iver blev JCH sin andra höst. Och 

utifrån det Magnus fick se av 

honom första hösten tror han att 

Iver blivit klar redan då om han 

inte blivit boghalt där i början på 

septemberjakten.  

 

Iver har många kvaliteter som 

älghund och vissa som Magnus 

uppskattar lite extra. 

 

Sörombäckens Iver 

 

65,8 % meriterade avkommor  

enligt hittaalghund.se i dagsläget  

fördelat på 6 kullar i jaktmogen ålder. 

Enligt SKK så är 53% röntgade,  

och av de röntgade så har  

81,5% Hd A,  

11,1% Hd B  

7,4% Hd C 

Ad är fördelat 100% UA. 

2 ögonlysta valpar med ögon UA. 
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Det är att Iver har ett effektivt 

sök som Magnus även beskriver 

som klokt, han menar att en klok 

hund fortsätter att utvecklas hela 

tiden och det är vad han 

upplever att Iver har gjort. Sedan 

kan Magnus inte minnas att han 

någonsin hört ett hetsigt ord i 

skogen från Iver, och trots 

utmaningarna det medför i och 

med att han jagar uteslutande i 

älgglesa och fjällnära marker så 

har han ett väldigt fint sätt att 

jobba med älgen som ger 

mestadels fast stånd och 

förhållandevis lite gångstånd. 

  

Det är i grunden för jakten som 

Magnus har sina hundar, då 

jakten är en stor del av hans liv. 

Utgångspunkten vid val av kull 

och valp, menar Magnus, är i 

första hand att få börja med en 

hund han verkligen tror på i  

grunden. Han vill ha känslan att 

hunden har potential att bli den  

 

 

 

bästa han haft hittills, med de 

förmågor och kvaliteter han 

värdesätter. Det känslan ger mig 

inspiration att göra jobbet och 

ger mig mer tålamod med 

unghunden. Om en frisk och 

fungerande älghund därefter 

också intresserar andra och får 

bidra i aveln är något han ser 

som en bonus.  

  

Slutligen, så är vi nyfikna på vilka 

egenskaper Magnus tror att man 

kan man påverka och inte hos en 

jakthund.  

–Jag tror att förutsättningarna 

såsom älgstammens täthet, 

älgarnas karaktär där hunden får 

jaga, till störst del präglar och 

formar en hunds beteende och 

kvaliteter. Hunden har sina unika 

förutsättningar och eventuellt 

kan jag initialt påverka  

utvecklingstakten och vissa 

mönster med hur jag beter mig i 

skogen eller genom att  

 

 

 

uppmuntra det beteende jag 

uppskattar. Till exempel kan jag 

tro att unghunden möjligen 

snabbare kan våga söka ut och få 

ett önskvärt sökmönster om den 

lär sig att husse håller sin riktning 

och ges lagom tid i söket.  

 

En del hundar verkar inte kunna 

utveckla egenskaper/förmågor 

där man hos andra individer ser 

en tydlig utveckling första 3–4 

åren. Söket hos vissa är och 

förblir snävt även om dom skäller 

älg och det skjuts. Däremot kan 

nog en klok hund med rätta 

egenskaperna kompensera även 

för stora brister hos sina 

hundförare och bli en 

välfungerande älghund.  

  

 









   

 

 

 

 



Två unga 

älgjägare 

som passar 

ihop 
 

Text: Thomas Melkersson  

Textbearbetning: 

Nina Charles och Camilla Almlöf 

 
    Jonatan Andersson som är 21 år gammal har fått en till en     

   mycket lovande jämthund, Långasinnets Gorm som tog tre   

   första pris på tre starter med 91,5 poäng som högst och det    

   innebär att Gorm är uttagen till SM kval hösten 2021. 

 På vilket sätt valde du just 

Långasinnets Gorm? 

Jag åkte upp till Bollnäs för att titta 

på valparna hos Långasinnets 

Kennel när de var fyra veckor 

gamla. Hela kullen var väldigt jämn 

så jag hade ingen direkt favorit när 

jag åkte hem efter första titten. I 

början av maj 2019 var det dags att 

hämta hem en valp, jag hade turen 

att få välja hane nummer tre av 

totalt sex hanar. När jag ska välja 

valp vill jag först och främst att 

valpen ska komma fram till mig, jag 

tycker det är viktigt att det känns 

rätt från första stund, gärna att 

valpen  

 

 

är orädd och trygg. Jag tror 

egentligen att det är viktigare att 

välja föräldrar man tror på än att 

välja rätt valp ur kullen. Oftast är 

kullarna väldigt jämna och det 

kanske inte spelar så jättestor roll 

vilken valp man tar, bara att man 

tar från rätt kull. Det jag tror är 

mest avgörande är vad man gör 

med valpen och vilka möjligheter 

den får. 

 

Jag kommer ihåg att jag hade 

otroligt svårt att välja, jag satt med 

två av hanarna i säkert en timme. 

De båda var väldigt lika och båda 

två hade urskilt sig lite då de var  

 

 

kvar hos mig och min tjej Elin  

medan resten av kullen gick runt på 

golvet. Men till slut var jag tvungen 

att bestämma mig eftersom vi 

behövde börja åka hemåt då vi har 

sex timmar upp till Bollnäs där jag 

hämtade Gorm.  

 

Jag kommer ihåg att jag sa till Elin 

att du får välja, jag kan inte 

bestämma mig. Det slutade med 

att vi kom överens om att ta den 

med gult halsband som visade sig 

heta Gorm. Så här i efterhand blev 

det väldigt lyckat och Elin kommer 

alltid att få följa med och välja valp 

i framtiden. 
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Hur var han som valp och 

unghund? 

Som valp var han väldigt trygg, han 

kunde finna sig i alla olika 

situationer och var alltid väldigt 

framåt och orädd. Jag kommer 

speciellt ihåg resan hem från 

Bollnäs, han sov hela vägen hem i 

mitt knä förutom ett kort stopp i 

Nyköping. Som unghund var han 

väldigt busig och energisk men 

förstod samtidigt alltid när det var 

bus och när det var allvar. Jag har 

alltid försökt att ha någon form av 

grundlydnad på honom och det har 

funkat väldigt bra, han har varit 

väldigt snabblärd och lydig.  

  

När började du injagningen och 

hur gick du till? 

Injagningen började egentligen 

direkt när jag hade hämtat hem 

honom, jag började tidigt med att 

ge honom älgben att lukta på för att 

sedan lägga korta spår med 

älgklövar. Första vintern 2019 när 

han var under året var jag väldigt 

försiktig med att ha honom lös, jag 

kanske hade honom lös 5 gånger 

den säsongen. Jag släppte honom 

där jag trodde det var så lite djur 

som möjligt och speciellt inga 

vildsvin. Eftersom han fortfarande 

var omogen ville jag inte att han 

skulle träffa på fel djur, den 

säsongen tror jag bara att han 

sprang efter ett rådjur en liten bit 

en gång, de andra gångerna var det 

mest pinnar och lek i skogen.  

 

Det var säsongen 2020/2021 som 

injagningen började på riktigt, då 

började jag släppa honom tidigt på 

hösten och där jag trodde det fanns 

älg. Jag var alltid ute i skogen 

ensam, och det tog inte många 

dagar i skogen innan han hade sitt 

första ståndskall, det första 

glömmer jag aldrig, han tog upp på 

600 m och det vart gångstånd rakt 

mot mig för att sedan bli stopp 200 

m ifrån mig bredvid en sjö. Han 

skällde på 10 – 15 minuter innan 

älgen gick i sjön och han kom 

tillbaka till mig. Efter det var det 

som att polletten trillade ner och 

han skällde ståndskall mer eller 

mindre varenda gång jag var ute 

med honom. I takt med att han blev 

mer självständig ökade också 

ståndtiderna, i oktober funkade han 

så bra att jag anmälde han på prov.  

Inkallningen satt inte från början 

men en dag när jag var ute med 

honom så sköt jag en tjur för han på 

morgonen som var i sällskap med ko 

och två kalvar. De stod väldigt dumt 

till så jag var tvungen att smyga in 

på 10 m innan jag fick läge på 

tjuren, under insmygningens gång 

kom han och gjorde flera 

påhälsningar hos mig och det var 

även det som gjorde att jag lyckades 

komma så nära.  

 

När jag hade skjutit tjuren fortsatte 

han med de andra älgarna och 

skällde på resten av dagen, jag var 

inne flera gånger under dagen och 

gjorde inkallningar och släppte 

tillbaka honom, den dagen skällde 

han tills det blev mörkt och sedan 

dess har alltid inkallningen fungerat 

100 procentigt, vilket är otroligt 

skönt.  
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Jag har alltid försökt att inte ha så 
bråttom, det är ingen stress och 
jag vill inte ställa några krav på en 
unghund. De får ta den tid det tar 
även om det kan vara irriterande 
ibland. Då försöker jag alltid tänka 
att jag ska jaga med hunden i 
många år framöver och att de 
kommande åren blir mycket 
roligare om jag sköter injagninen 
korrekt och inte stressar fram. Är 
det mycket passkyttar och stressigt 
tror jag inte man ska släppa en 
unghund, den ska få söka ut i sin 
takt utan att husse har bråttom 
genom såten. Jag tror det är A och 
O, att injagningen kan ske i lugn 
och ro, hunden ska få utforska 
skogen i sin egen takt och jag tror 
det är bra om den bara får positiva 
upplevelser från skogen i början. 
Därför försöker jag släppa där det 
kan ske så lite dumheter som 
möjligt, långt ifrån vägar och 
gårdar. Allt för att minimera 
riskerna för att det ska ske något 
negativt i början på hundens 
karriär.  
  
Hur gammal var Gorm när han 

började jaga och hur gick det till 

när du sköt första älgen för han?  

Första ståndskallet hade han i 
början på september och sedan 
dess har det rullat på, jag hade 
honom inte lös under 
älgjaktveckan då jag ville skjuta 
första älgen på stånd. Det 
resulterade i att det blev i slutet på 

oktober som första älgen föll för 
honom. Jag minns det särskilt, han 
drog ut direkt och det blev fast 
stånd 500 m bort, tyvärr låg vinden 
fel och det var bökig terräng vilket 
gjorde att det tog över två timmar 
innan jag lyckades komma in på 
ståndet, väl där så gjorde varken 
jag eller Gorm några misstag och 
första älgen var ett faktum. En 
otrolig känsla att få skjuta första 
älgen på stånd för sin egen hund 
som jag aldrig kommer att 
glömma. Det är sådana dagar som 
alla tidiga morgnar och hårt slit 
glöms bort, jag tror vi satt vid 
älgen, jag och Gorm i minst en 
timme och bara njöt, ett 
fantastiskt jobb av honom och det 
kunde inte ha slutat på ett bättre 
sätt.  
 
Berätta om några bra jaktminnen 

du har med Gorm. 
Ett minne som jag aldrig kommer 
att glömma är när jag blev 
medbjuden av en god vän under 
den gångna säsongen. Det stod älg 
och vildsvinsjakt på schemat. Jag 
fick börja dagen med att skjuta ett 
vildsvin för min gode väns duktiga 
jämthund. Sedan var det Gorms 
tur, det tog inte lång tid innan det 
blev upptag, tyvärr kom upptaget 
bara 100 m ifrån en passkytt vilket 
resulterade i att det blev sken, det 
la i väg någon kilometer innan 
Gorm lyckades lugna ner älgarna. 
Min vän som hade bjudit med mig 

hade tagit ett bra pass och det tog 
inte lång tid innan älgarna kom 
upp dit, tyvärr resulterade det i en 
bom och det la i väg ytterligare, jag 
gick efter älgarna i flera timmer 
och efter att ha varit inne flera 
gånger på flera olika ståndskall så 
lyckas jag äntligen komma åt 
kalven framåt eftermiddagen, en 
dag där jag och Gorm verkligen 
fick kämpa och när belöningen väl 
kommer blir allt så mycket 
roligare!  
 
Ett annat fantastiskt minne jag har 
med Gorm är det andra jaktprovet 
jag gick med honom, en sådan här 
dag där allt verkligen stämmer. 
Han skötte sig galant och jag tror 
aldrig att jag varit så stolt som 
hundägare som vid just den dagen.  
 
Allt jobb man lagt ner och alla 
timmar ensam i skogen blir som 
bortglömda. Jag och domaren 
hade en fantastisk upplevelse med 
skällning på en tjur under en hel 
dag. Jag kommer speciellt ihåg 
upptaget, det vart fast ståndskall 
mitt ute på ett hygge och vi kunde 
se älgen och Gorm på flera hundra 
meters håll.  
 
Hundens bästa egenskaper, som 

du tycker? 

-  Det jag värdesätter mest hos 
Gorm 
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är hans driv, att han har en sådan 

vilja att finna älg tycker jag är 

jättekul. Han verkar även ha en 

fantastisk förmåga att få älgarna 

att stå i upptaget, jag tror att de 

gånger det inte stått i upptaget 

under den gångna säsongen kan 

jag räkna på en hand. Han är 

väldigt lugn vid älgarna och ofta 

börjar det med något enstaka skall 

innan han börjar skälla för fullt. 

Sedan är det självklart jätteroligt 

att han är så pass lydig som han 

ändå är, jag behöver aldrig sitta 

och vänta på honom, han skäller 

tills jag tycker det är dags att åka 

hem.  

  

Hur gör du om en unghund visar 

framfötterna tidigt vid 6 till 8 

månader? 

Här vet jag att alla har olika åsikter 

men jag försöker vara långsiktig, 

när jag skaffar en hund försöker 

jag att inte ha för bråttom. Jag vill 

ta det försiktigt innan hunden är 

ett år, som jag ser det så är risken 

som störst att förstöra dom då, 

eftersom de oftast inte helt har 

mognat klart. Det är inte säkert att 

deras psyke tål en spark av en älg 

och det är lätt att de är 

oaktsamma.  Hade jag haft en 

hund som visat framfötterna tidigt 

hade jag tagit det väldigt försiktigt, 

släppt där jag inte tror det är 

någon älg för att träna sök och 

lagt energi på samarbete. Jag vet 

att jag kommer hinna jaga med 

hunden framöver och vill ta så lite 

risker som möjligt.  

 

Sen är jag ingen expert och det 

här är min första jämthund jag har 

sedan valp så därför är jag lite 

extra försiktig. Jag vet många 

duktiga hundförare som börjar 

jaga tidigt med sina jämtar och det 

funkar jättebra. Det jag tror är 

viktigast om man har tänkt att 

börja tidigt är att man är duktig på 

att läsa av hunden och ser att den 

är mogen och klarar av uppgiften. 

Jag tror även det är viktigt att inte 

tråka ut en unghund och när man 

ser att den är mogen är det viktigt 

att släppa med kvalité, där man 

tror det finns ostörda älgar för att 

ge unghunden en så bra chans 

som möjligt.  

Har du några råd till de som ska 

skaffa sin första jämthund. 

Läs på om föräldrarna, har dom de 

egenskaper du söker? Ring många 

uppfödare, jag tror att jag ringde 

7–8 stycken varav Emil och Arne 

som har Långasinnets kennel var 

en av två som svarade.  

 

Det finns ett stort utbud av valpar 

så ring runt så kommer du hitta en 

kull just du tror på.  Idag finns det 

så pass många duktiga och seriösa 

uppfödare, vilken du väljer har 

inte störst betydelse, det är hur du 

förvaltar valpen du får som spelar 

mest roll.  

 

Ge den mycket tid och möjligheter 

i skogen för att bli en så bra 

älghund som möjligt. Sedan tycker 

jag även kontakten med 

uppfödaren är viktig, jag har en 

jättebra kontakt med Emil och 

Arne och när det är något jag 

undrar över eller ifall jag behöver 

tips är dom väldigt hjälpsamma.  
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Berätta lite om dig själv, var 
du bor, ålder, din jaktliga 
bakgrund, den roligaste 
jakten som du tycker. 
 Jag är 21 år gammal och bor i 

Kisa fem mil söder om 

Linköping tillsammans med 

Elin. I dagsläget läser jag 

andra året på 

Linnéuniversitets 

skogskandidatprogram 

samtidigt som jag kör 

skogsmaskin på kvällarna. 

Förutom jakten är mina stora 

intressen styrketräning och 

matlagning. Jag har följt med 

min pappa och jagat så länge 

jag kan minnas, han har alltid 

haft drever och det är så min 

jaktliga karriär har startat. I 

dag har jag även en egen 

drever som jag jagar med när 

jag inte jagar älg. 

Löshundsjakten har jag 

kommit in på senaste fem 

åren och det började med att 

jag fick följa med morfar och 

gå med hans västlaika.  

 

När jag väl hade varit med in 

på mitt första ståndskall så var 

jag fast. Det kan vara 

fruktansvärt spännande att 

stå mitt i smeten när drevern 

jagar för fullt runt om en, men 

för min del kommer det aldrig 

kunna slå den känslan som 

man får av att smyga in på ett 

riktigt ståndskall.  

 

Det blir en helt annan 

spänning när man får närma 

sig viltet på det sättet.  

  

 

 

 

Hur viktigt tycker du det är 
att starta hundarna på 
jaktprov? Vad tror det bero 
på att bara 30% startar på 
jaktprov? 
 Jag tycker det är väldigt 

viktigt att vi startar så många 

hundar som möjligt på 

jaktprov, äger man en hund 

som man vet kan ta ett 

prisprov tycker jag inte det 

finns någon anledning till att 

inte starta hunden på 

jaktprov. Dålig dagar kan alla 

hundar ha och det händer alla 

att det går dåligt ibland. 

Förutom att vi får mer 

statistik på vilka hundar som 

funkar i skogen är ett jaktprov 

en upplevelse i sig.  

 

Domarna är extremt kunniga 

och det gäller att suga åt sig 

all kunskap man kan få under 

en dag i skogen med en 

domare. De tre prov jag gick 

under säsongen är bland de 

bästa dagarna jag hade i 

skogen. Att få möjligheten att 

umgås med människor som 

brinner för löshundsjakten 

och delar med sig av all  

 

erfarenhet under en hel dag 

är extremt givande. Skulle 

provet sedan gå bra är det 

självklart ett plus men jag 

tycker att alla älghundsägare 

verkligen ska ta möjligheten, 

oavsett hur det går så tror jag 

att man kommer se tillbaka  

på den dagen som 

minnesvärd. Jag tror att det  

 

 

 

 

är många som inte startar på 

prov för att det är lite 

obehagligt, man är rädd för 

att hunden ska ha en dålig 

dag. Det kan även bero på 

brist på mark att starta på, är 

så fallet tycker jag man ska 

ringa runt lite. Det finns 

många snälla jaktlag som 

lånar ut marken och det 

brukar oftast inte vara några 

problem om man går provet i 

början på veckan. 

  

Kan man göra något för att 
flera hundar skall starta? 
Jag tycker uppfödarna är 

duktiga på att försöka få så 

många som möjligt att starta 

på prov, när jag köpte Gorm 

så fick jag tillbaka lite pengar 

av det jag betalade ifall jag 

gick ett prisprov innan två års 

ålder. Sådant tror jag är bra, 

det blir lite som en morot för 

valpköparna och 

förhoppningsvis gör det att 

fler startar på sikt. Jag tycker 

att älghundsklubbarna samt 

de olika rasklubbarna gör ett 

fantastiskt jobb redan idag så 

jag tror att det bara är att 

fortsätta på samma bana så 

kommer fler starta på prov i 

framtiden.  

 

SE J(LÖ)CH Långasinnets 
Gorm 

 Född: 2019-03-10 

  
Ägare: Jonatan Andersson. 
Kisa 

Duon till SM-kval 
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I december köpte Ronny Landin 
en jämthundsvalp. Det visade sig 
att hon var tvåkönad, så kallad 
hermafrodit och fick efter en tid 
avlivas när det visade sig att hon 
dessutom hade två urinblåsor, 
varav den ena inte kunde 
tömmas. 
 
Måljägaren Ronny Landin gav 
inte upp sitt nya mål i livet. 
– Jag var uppe hela natten och 
sökte. Bäst stamtavla för valpar 
som var leveransklara hittade 
jag enligt mitt tycke i Malmö. Så 
vi åkte 180 mil från Överkalix 
och hämtade henne, säger 
Ronny Landin. 
 
Pappa är Bösslinges Dag Otto 
och mamma är Aukkohakkuun 
Bibi. Valpen heter Rallakulls 
Birka, men kallas för Luna.  
 
I flugkastning har han 
världsmästartitel och närmare 
15 SM-medaljer. På VM mötte 
han omkring 90 deltagare från 
14 olika länder. 
 
Nu sätter han sig i en ny sadel-
hundförarlivet-och siktet är 
inställt på ännu ett SM, gärna 
guld och nu i en ny genre, 
Älghunds SM.  
Nu är fokus två: skogsvana och 
inkallning. För de riktigt höga  
poängen på jaktproven behöver 
inkallningen sitta.  
 
 

Målet är SM och till sin hjälp har 
han dalmatinertiken Ayla. Hon 
visar var tomtgränsen går och 
visar att när husse eller matte 
kallar, då är det dags att skynda 
på.  
 
Luna är Ronny Landins första 
egna jakthund. Han är uppvuxen 
i en familj där gråhundar varit 
den enda älghunden, enligt 
deras mening. Själv tvekade han 
inte. 
– Jag tycker om när hunden tar i 
vind och det är ju Jämthundens 
kännetecken. Dessutom är 
tikarna inte så små och 
jämthunden är också jättefina 
familjehundar. Så valet av ras var 
enkelt, säger Ronny Landin. 
 
Nu är Luna sex månader och 
inkallningarna sitter som smäck. 
Hon jagar Ayla över de stora 
ängarna invid familjen Landins 
nybyggda hus vid Kalixälven i 
Överkalix.  
 
Både när husse och matte 
Emelie Gustavsson kallar 
kommer Luna direkt skuttandes i 
fina språng och öronen glatt 
spetsade. Ängarna är roliga men 
skogsbrynet lockar och då och  
 
då försvinner hon in i skogen 
med nosen ivrigt vädrandes 
någonting spännande. Tanken är 
att Luna ska vara mycket i  
 
 

skogen nu första hösten. Mycket 
skogsvana kommer hon att få 
och även när Ronny Landin 
tänker ägna sig åt fiske kan Luna 
vara med. 
 
Jag kommer att vara jättemycket 
med henne i skogen och när jag 
fiskar kan hon vara lös och göra 
sina sökrundor och bli van i 
skogen. Jag jagar där jag fiskar, 
så det kan inte bli bättre. 
 
När fiskesäsongen slutar tar 
jaktsäsongen vid. Första hösten 
är planen att gå i enklare terräng 
eftersom Luna är ung. 
 
Första älgjakten blir det lite mer 
träning riktat mot själva viltet, få 
ut söket och göra hon skogsvan. 
Kanske gälla första älgen redan i 
höst, men jag känner ingen 
press att skjuta nu i höst. Det 
händer när det händer, hon är 
inte så gammal, säger Ronny 
Landin. 
 
En ny utmaning för Ronny 
Landin och träningen är i full 
gång för att utveckla en 
fullfjädrad vinnare. 
Det ska bli roligt att jaga in 
henne och jag ser fram emot att 
börja gå prov med henne, säger 
Ronny Landin.  
 

Världsmästaren i flugkastning Ronny 
Landin utökar tävlingsbanorna. Han har 
köpt en jämthundsvalp och siktet är 
inställt på Älghunds-SM. 
 

Med målet i sikte 

Text & Foto: Linda Danhall 

28. 



Rallakulls Birka 
Ägare: Ronny Landin 
Ort: Överkalix 
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85 år och  
konditionstränare 

                 Jaktstart! 
Nu är Älvkrokens Tyra topptränad.  

Text &Foto: Linda Danhall 

Älgjägare och kennelägare Bertil 
Stenman, 85 år har tränat 
älghundar nära nog hela livet. 
1969 köpte han en jämthundsvalp 

som visade sig bli en riktig stjärna.  

– Jag köpte tiken av Holger 

Rutkvist. Tiken blev en riktig 

jaktidiot. Jag var orutinerad på 

den tiden och gjorde en del fel 

och en del rätt, säger Bertil 

Stenman. 

 

Hon parades med Jämtälgens 

Ludde och så fick Bertil Stenman 

sin bästa hund genom tiderna. 

Manolito. 

– Den bästa hund jag ägt. Jag har 

haft tre extremt bra ståndhundar 

och han var den bästa. 

 

Han har många jaktminnen med 

Manolito, som under en jaktvecka 

i Finland ordnade så att Bertil 

Stenman fick skjuta flera älgar på 

stånd. 

– En väldigt duktig hund.  

Många hundar har varit Bertil  

Stenmans jaktkompis. Ett 20-tal  

 

 

jaktidioter; Petter, Peggy, 

Anja…Peggy jagade 28 timmar en 

gång.  

– Jag har haft en jäkla tur med 

hundarna. 

 

Tur och tur, mycket träning ligger 

bakom framgångarna i skogen.  

– Det gäller att gå mycket i skogen 

redan när de är små valpar. Att 

jobba med kondition är 

jätteviktigt, det driver på bra 

jaktlust. Jag har lyckats med de 

flesta. Jag har gjort en del dumma 

parningar, jag har också gjort 

många riktigt bra parningar med 

många lyckade jakthundar. Kullen 

med Smörholmens Salo där 

skällde varenda en älg, Salo fick 

fart på aveln med Jämthundar i 

Finland. 80 procent av hans valpar 

blev pristagare.   

 

En av tikarna fick två valpar som 

utvecklade epilepsi. 

Jag ringde direkt till Avelsrådet  

och det blev inga fler parningar 

med den tiken.  Jag har undersökt  

 

 

epilepsifrågan och sett att många 

hundar som fått epilepsi har en 

speciell hund med i sin stamtavla. 

Min teori är att det kommit från 

den speciella hunden.  

 

Bertil Stenman har en strikt regel. 

Han ger inte dåliga jakthundar 

chans i evighet. 

– Jagar de inte bra tar jag bort 

dem andra säsongen. Livet är för 

kort för dåliga hundar. 

 

Hans rekommendation till 

valpköpare är att kontrollera 

kullvärdet och titta igenom 

stamtavlorna ordentligt.  

– Det är så enkelt numer, bara att 

kolla upp hundarna via dator. Det 

är bra. 

Jämthundar är hans största 

intresse och han brinner för 

rasens bevarande. Timmar av 

efterforskningar har legat bakom 

varje kull som han låtit komma till 

världen, på Smörholmens kennel i 

Kalix, intill Kalixälvens vatten.  
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Nu har han en tre år gammal tik 
vid namn Älvkrokens Tyra. 
– En klok och fin hund, säger 
Bertil Steman.  
 
Han ser fram emot höstens jakt, 
förberedelserna pågår för fullt. 
Bertil Stenman tar varje dag en 
cykeltur med hunden.  För 1,5 år 
sedan föll han olyckligt på en hal 
fläck och stack hål på lungsäcken. 
Därmed är det för tungt att gå i 
skogen hela jaktdagar, så i år ska 
han äntra älgtornet och 
barnbarnet ska jaga med hunden. 
– Året består bara av före och 
efter jakt. Det är tungt att sitta på 
pass, att gå med hund är mycket 
roligare.  Att följa hundens jobb, 
att sitta runt eldar och steka fläsk 
och snacka det är fint.  
Han har många historier att dela 

med sig av. Älgar som skrämts så 
de knappast stannat än, två tjurar 
som sköts på rad, ansmygningar 
som slutat med fälld älg och 
andra som slutat med en bruten 
kvist, om snabba skidturer och 
mycket mer.  
 
Det största hornet han har i sin 
samling är en 22 -taggare han 
sköt i Finland.  
– Jag sköt honom rätt i pannan så 
pannbenet klövs.  
 
En hund fick också ett sorgsamt 
slut.  
– En duktig tik, bra fart och sök. 
Älgen kom åt och sparkade ihjäl 
henne.  
 
Med nästan ett helt liv i skogen 
finns det både lyckliga och 

sorgsamma historier. Klart är att 
jakten är lika intressant år från år. 
Han konstaterar att det varit 
mycket skenälgar förra jakten och 
nu hoppas han på mer ståndskall 
i skogen.  
 
 Riktig lycka för Bertil Stenman är 
att lyssna till en riktigt bra 
älghund under älgarbete. 
– När det sjunger i skogen med 
en jämte är det riktigt fint att 
lyssna. De har ett bra skall. De är 
också jättefina sällskapshundar 
och jag har alltid tyckt om att de 
är stora och springer så fint, säger 
Bertil Stenman.  
 

” När det sjunger i skogen med en jämte är det riktigt fint att lyssna” 
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Generationsskifte i skogen 

Det började med att 

han ville hjälpa sin 

pappa. Nu har han en 

egen jaktchampion. 

Text & Foto: Linda Danhall 

Generationsskiftet för hundförare 

pågår för fullt ute i skogarna. En 

utmaning som innebär ett stort 

ansvar för om jaktlagets jaktdag 

ska sluta med en fälld älg eller ej.  

 

Under lång tid minskade antalet 

älgjägare i Sverige. De senaste 

fyra åren har trenden vänt och nu 

ökar älgjägarna. 

Generationsskiftet är därmed i 

gång. Av landets omkring 270 000 

älgjägare är omkring 12 000 

älghundsförare. Enligt Svenska 

kennelklubben finns nästan 

29 000 älghundar av olika raser i 

livet nu i Sverige och snittet är att 

ha två älghundar per jägare.  

 

Att vara hundförare innebär ett 

intresse och ett ansvar året runt. 

Hunden ska vara vältränad för att 

kunna prestera maximalt i skogen 

och under själva jakten hänger 

mycket av spänningen på att 

hunden hittar älg och får till ett 

bra älgarbete. Det ligger mycket 

vänskap och arbete bakom en bra 

älghund och mycket erfarenhet 

bakom en riktigt bra 

älghundsförare. Det gäller att läsa 

situationen rätt för att resultatet 

ska bli bäst. 

 

Kalixbon Jonas Malmström tänkte 

länge innan han bidrog till 

generationsskiftet bland 

hundförare.  

- Så länge jag levt har farsan jagat. 

Han köpte sin första älghund, en 

karelare 1979. Den blev tyvärr 

ganska snabbt överkörd. 1981 

köpte han sin första gråhund, då 

var jag fyra år och sedan rullade 

det på med jakt. Jag har lyssnat 

på jaktprat hela livet, säger Jonas 

Malmström. 

 

Jakten blev en självklar del av 

uppväxten, men att bli 

hundförare fanns inte med i  

Jonas Malmströms målbild. 

- När jag närmade mig att själv 

kunna ta jägarexamen hade jag 

andra intressen. Nu i efterhand 

vet jag att jag borde tagit 

jägarexamen då. Jag är övertygad 

om att jag hade undvikit många 

misstag om jag blivit jägare som 

ung. Jag behöver det jakten ger 

mig, jakten är som en sund drog. 

Det tänker jag mycket på om min 

son som nu är fem år, för mig är 

det viktigt att föra över intresset 

till honom. Jakt är friskvård på 

flera sätt. 

 

Som vuxen tog han till slut 

jägarexamen och blev passkytt.  

 

Under de fyra höstarna som 

passkytt märkte han att pappan 

fick svårare att färdas i skogen.   

 

Jonas Malmström såg det och 

tänkte ett bra tag.Hunden var i 

sina bästa jaktår och Jonas 

Malmström kände att han 

behövde hjälpa till.  
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- Jag kände mig tvungen att ta 
över. Det var med blandade 
känslor. Som hundförare är du i 
centrum på ett annat sätt och det 
kändes obekvämt att ta steget. 
Men som tur var hade jaktlaget 
stor förståelse och stöttade 
väldigt mycket med goda råd och 
tålamod.  
 
Jonas Malmström berättar att 
hundförarkollegorna hade stor 
erfarenhet och hjälpte honom 
”enormt” mycket.  
- Förståelse är viktigt, det är ju 
inte på liv och död och alla är nya 
i början. 
Självklart gjorde han alla 
nybörjarfel som nya hundförare 
gör; befann sig fel i vind, råkade 
sätt ned foten med ett brak, 
smög för tidigt, var i vägen och 
gick när han skulle stå stilla och 
tvärt om, pratade och befann sig 
på fel plats. 
 
Men någonting som var solklart 
från första dagen var att det var 
hundförare han ville vara.  
– Det var en sådan känsla, en helt 
annan spänning att gå med hund. 
Jag fick puls direkt jag släppte 
farsans hund i skogen. Nu är det 
mitt största intresse, min sport 
och det ger livet extra dimension, 
det betyder allt för mig. Att vara 
hundförare är att kombinera jakt 
och hundsport i ett, säger Jonas 
Malmström. 
 
Beslutet att köpa en egen 
älghund kom snabbt. Till skillnad 
från sin gråhundsfantast till 
pappa så valde Jonas Malmström 
en jämthund. 
- Det blev en del diskussioner 
man jag hade bestämt mig. Jag 
gillar när de går på vind och 
jämthunden är större.  
Han sonderade utbudet och han 
ville själv bestämma var valpen 
skulle komma från.  
Valet föll på Vansjögårdens 
kennel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamma är Erskogårdens C-Ställa 
och pappa Älgskallets Niro. Så 
kom Vansjögårdens Alfons till 
Jonas Malmstöm.  
- Jag kände arvet från min far, att 
göra mitt bästa att meritera 
hunden. Det är ett ansvar som 
hundförare och det bestämde jag 
mig för att klara. 
 
När Alfons var tio månader vann 
han Norrbottens älghundsklubbs 
utställning i Gällivare. Första 
hösten fällde en kviga undan 
ståndskall och sedan har det 
rullat på. Alfons blev Svensk 
jaktchampion 19 månader 
gammal, i december 2020. Det 
sista provet gick i Björkfors i Kalix 
och duon erhöll 87,5 poäng. 
- Alfons har de flesta egenskaper 
en bra älghund ska ha. Det han 
kan utveckla är frisöket. Bästa 
styrkan är att han tar i vind.  
 
Numer är rollerna omvända och 
pappAan Leif Malmström sitter 
på pass medan Jonas Malmström 
går med hund. 
-En hundförare är alltid en 
hundförare, det är svårt att vänja 
sig att sitta på pass. Farsan hör av  
sig mycket så klart under jakten 
och han är glad och stolt över mig  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
och  Alfons. Jag tror att han hade 
gett upp att få se mig i skogen, 
säger Jonas Malmström. 
 
Den första älgen som föll undan 
Alfons glömmer han så klart 
aldrig. 
- Jag kommer komma ihåg det i 
detalj så länge jag lever. En så 
härlig upplevelse.  
 
Alfons var ute på en sökrunda 
och plötsligt började han skälla. 
Det gick undan omkring 100 
meter före Alfons fick stopp på 
kvigan. Det var besvärlig terräng. 
- När jag smög började jag 
känslan komma. Det stod så fint 
och han var så målmedveten, så 
jag tänkte att nu har vi chansen.  
 
Det var en speciell ansmygning då 
Jonas Malmström visste att det 
kunde blir deras första fällda älg 
tillsammans.  
 
Han smög omkring 40 minuter. 
Det var besvärlig terräng. Svårt 
att röra sig tyst.  
Så var han framme.. 
- Älgen föll på stället och det 
kändes som att hela världen stod 
stilla. 
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 ”Farsan” Leif Malmström är glad 

över att generationsskiftet kom 

till.  

- Jag hade nästan gett upp 

hoppet. Nu är jag så glad att han 

blivit hundförare., vi pratar jakt 

hela tiden. Jag har gett honom 

några råd men det är alltid 

enklare att få råd av någon 

annan än av farsan. Alfons är en 

riktigt fin hund, men jag tyckte 

först att han skulle tagit gråhund 

som jag själv alltid haft, säger 

Leif Malmström. 

 

Tipsen som han gett är bland 

annat att skapa en god relation 

till sin hund, att aldrig koppla 

direkt när hunden kommer på 

inkallning utan låta den gå 

tillbaka till älgen, att vara snäll 

med sin hund samt att spendera 

så mycket tid som möjligt i 

skogen. 

- Det har gått bra för dem. Nu 

pratar han om en till hund så nu 

är han fast på riktigt. Det här är 

den bästa gåva jag kunde få i 

livet. Vi är många gubbar i 

skogen med duktiga hundar som 

kan behöva hjälp av yngre 

krafter och vi har ett och annat 

tips att skicka med dem, säger 

Leif Malmström. 

 

Leif Malmström säger att det är 

älgjägarna och hundförarnas 

ansvar att bjuda in yngre att få 

prova på att följa med på jakt, 

att visa upp vad 

hundföraruppdraget innebär. 

Samt att etablerade hundförare 

hjälper och tipsar de som är nya i 

skogen. 

- Det finns mycket duktigt 

hundfolk men alla vet inte vad 

hundföraruppdraget innebär i 

skogen. Skulle de veta det skulle 

fler bli hundförare för det är 

verkligen en underbar livsstil.  

 

Han tycker att fler ska låta andra 

testa att jaga med hund. 

- Det är en speciell känsla att se 

sin hund få fortsätta jaga 

tillsammans med en ny jägare 

och se glädjen hos båda över att 

jaga tillsammans, säger Leif 

Malmström. 
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Kriterier                                                                  15% eller mindre andel avkommor med HD fel.  

Hundar som är max 20 år.                                   15% eller mindre antal avkommor med AD fel. 

Minst 29% meriterad avkomma.                        Minst 3 kullar och max 15 kullar. 

 Minst 30% röntgade på ED och HD                   Minst 11 avkommor som är minst ett år gamla. 

 

 



Kriterier 

Hund under 3 år som har minst två 1:a pris och ett 2:a pris.  HD röntgad A eller B. ED röntgad utan anmärkning. 

Svenskt reg.nr,. Startad i Sverige (egenskapsindex) 



 













 



Funderar du på att para din hund?  

Avelsregler och dess syfte. 
Som uppfödare eller hanhundsägare så har man i dag rätt många regler som man skall följa. Det 
är Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Älghundklubben samt Svenska Jämthundklubbens 
regler som ska följas. Här kommer en liten sammanfattning av vad man måste tänka på och en 
förklaring till vilket syfte som våra regler har. 
Jordbruksverket 
Från den 21 april så gäller EU nya djurhälsoförordning. Det innebär att om man föder upp mer 
än 2 kullar per år eller håller hundar i kommersiellt syfte så måste man registrera sin anläggning 
hos Jordbruksverket. Registrering skall vara gjord senast 1: a oktober 2021. Alla hundar som 
skall tas med till annat land måste vara chipmärkta. Tänk på att man alltid måste även ha sina 
hundar registrerade hos Jordbruksverket. Jordbruksverket har också alla bestämmelser gällande 
storlek på hundgårdar mm. Ni hittar ytterligare information på Jordbruksverkets hemsida. 
www.jordbruksverket.se  Surfa gärna runt på denna sida för att inhämta information. 
Svenska Kennelklubben (SKK) 
SKK är paraplyorganisation över alla specialklubbar och rasklubbar i Sverige. Det innebär att alla 
regler som SKK har satt måste följas ute i rasklubbar och specialklubbar. Följer man inte reglerna 
så kan man hamna hos SKKs disciplinnämnd. De kan besluta om avstängning eller uteslutning 
om man missköter sig. Så det är viktigt att man följer uppsatta regler. Vi rekommenderar alla att 
surfa in på SKKs hemsida och klicka in på ”Uppfödare”.  Där hittar ni mycket bra information. 
Här är några viktiga regler från SKK. 
Hanhund och tik skall HD och ED röntgas före parning.  
Hanhundar får inte användas i avel förrän då de uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och 
beteende.  
Tikar får inte användas i avel förrän då de uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och 
beteende. Tikar tidigast vid 18 månaders ålder. 
Tik får max ha 5 kullar.  
För att få använda tik i avel efter 7 år så måste hon veterinärbesiktigas före parning. 
Man skall bifoga veterinärintyg med parningsbevis vid registrering.   
En tik över 7 år får inte användas i avel om inte tidigare haft valpar.  
Om en tik får två kullar inom 12 månader så skall hon vila minst 12 månader innan nästa 
valpning.  
 
Svenska Älghundklubben / Svenska Jämthundlubben 
Svenska Älghundklubben och Svenska Jämthundklubben skriver vart 5:e år ett RAS dokument 
där man lägger fast avelsstrategi för Jämthunden. RAS dokumentet skickas sedan i till SKK för 
godkännande. RAS dokumentet skall sedan vara ett styrdokument för alla funktionärer inom 
organisationen samt för uppfödare och hanhundsägare. Syftet med RAS är att vi skall föda upp 
sunda och friska hundar med exteriöra, mentala och jaktliga egenskaper som överensstämmer 
väl med Jämthundens jaktliga och exteriöra rasstandard. Vi rekommenderar därför att alla 
uppfödare och hanhundsägare läser RAS dokumentet för Jämthund. Den finns på 
Jämthundsklubbens hemsida. 
En hane får ha max ha 5 kullar sedan skall den aveln utvärderas.  Syftet med denna regel är 
att vi vill utvärdera om hunden avlar bra jaktligt, mentalt och exteriört. Vi vill även försäkra oss 
om att hunden inte ger några genetiska sjukdomar innan den går vidare i avel. 
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Följande krävs för att hane skall användas till mer än 5 tikar:

Följande gäller när hanhunden fått 15 kullar.

Inavelsgrad.



En hane får ha max ha 5 kullar sedan skall den aveln utvärderas.

Följande krävs för att hane skall användas till mer än 5 tikar: Det krävs minst 29% pristagare på jaktprov 
på valpar som är mer än 1 år. Anledning att vi har denna regel är att av alla Jämthundar som föds så är 29% 
pristagare på jaktprov. Och för att rasen skall göra avelsframsteg så bör vi inrikta aveln på de hundar som 
avlar bättre än genomsnittet i rasen. För att få en bild av hur hanen avlar på höfter och armbågar så krävs 
också att 30% av avkommorna skall vara HD och ED röntgade och att max 15% av röntgade avkommor får 
ha HD fel (C, D eller E) eller anmärkning på ED.   
För att få användas till mer än 5 kullar skall hanhunden även vara ögonlyst. Hunden skall vara fri från PRA, 
glaukom, total katarakt, bakre polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömer som allvarlig 
och/eller ärftlig. Syftet med denna regel är att vi vill minska riskerna för att vi får en stor spridning av 
genetiska ögonsjukdomar i rasen.  Letar du efter hundar som uppfyller kriterierna för att vara utvärderade 
så studera Jämthundsklubbens elitlista. Den finns på hemsidan och publiceras i varje nummer av 
Jämthunden. 
Följande gäller när hanhunden fått 15 kullar. När en utvärderad hund nått 15 kullar så skall den tas ur avel. 
Även kullar i andra länder räknas in. Anledningen till att denna regel finns är att vi vill minimera skadorna i 
Jämthundsrasen om det visar sig senare att någon populär avelshund bär på genetiska sjukdomar som tex 
PRA, Epilepsi, Diabetes mm. För att kunna hålla inavelsökningen på en så låg nivå som möjligt så krävs också 
att vi gemensamt jobbar för att ha en så bred avelsbas som möjligt. 
Inavelsgrad. Vi har satt en övre gräns på inavelskoefficient på max 2,5% på en parning. Och syftet med 
denna regel är att hålla nere inavelsökning i rasen. Håller vi oss under 2,5% så får vi en bredare avelsbas 
vilket är viktigt för att i framtiden inte ” köra fast” i vissa populära linjer. Risken är också mindre att vi i rasen 

får problem med genetiska sjukdomar om vi har en bredd i aveln då man därmed lättare kan parera ifrån 
hundar / avelslinjer med problem. Så när ni letar avelsdjur så titta lite extra på hundar som jagar bra och har 
en lite ”udda stamtavla”. Att använda sådana hanar kan vara viktigt för Jämthundens utveckling. 

Inavelsgraden på en parning kan ni lätt få fram i Hittaälghund genom att lägga in hanen och tiken i fliken 
favoriter. Då får ni fram en stamtavla på de planerade avkommorna och där visas även inavelskoefficienten. 
Höftledsdysplaci ( HD) 
Alla hundar som skall användas i avel skall var höftledsröntgade med A eller B.  Genomsnittligt index på 
hane/tik får inte vara lägre än index 95 men önskvärt är att genomsnittligt index hamnar på 100 eller 
däröver. Exempel: hanen har index 95 och tiken har index 105 då blir det genomsnittliga indexet 100. Om 
det genomsnittliga indexet är över 100 på parningen så förväntas avkommorna ha ett bättre genetiskt anlag 
än rasgenomsnittet. Uppgifter om hundarnas HD index kan hittas på SKKs avelsdata. Observera att 
indexvärdet är ett värde som kan förändras beroende på hur släktingar röntgas. Så man måste vara 
observant på vilket värde som gäller vid parningstillfället.  Om man avlar på hund som saknar HD index som 
tex utländska hundar gäller att man enbart kombinerar hundar med A+A eller A+B.  Exempel: Hane har A 
och tik har B = A+B vilket är okey. Men om hanen B och tik B= B+B vilket inte är inte okey. Hundar med som 
har C, D och E klassas som felaktiga höfter och skall inte användas i aveln. 
 
Armbågsdysplaci ( ED) 
Alla hundar som skall användas i aveln skall vara röntgade utan anmärkning på armbågarna. 
Önskvärt är att genomsnittligt index hamnar på 100 eller däröver. Observera att indexvärdet är ett värde 
som kan förändras beroende på hur släktingar röntgas. Så man måste vara observant på vilket värde som 
gäller vid parningstillfället. 
Gäller avelsreglerna alla? 
Vi alla som jobbar med avel på Jämthund vill ju få fram så bra hundar som möjligt. Och ibland kan det var 
lockande att ”gena i kurvorna” och inte följa uppsatta regler. Då kanske man kan dra fördel av att göra en 

viss kombination med en lite högre inavelsgrad, eller kanske använda en hund på fler parningar än fem före 
den är utvärderad, eller kanske överanvända en populär avelshund. I det enskilda fallet kanske det kan se ut 
som ett bra beslut. Men det sänder också dåliga signalvärden inom älghundsvärlden om inte reglerna gäller 
alla, nybörjare som erfarna. Så vi bör all ta oss en funderare över detta och följa de avelsregler som vi har.  
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För att gynna de som följer uppsatta regler så har Svenska Älghundklubben och Jämthundklubben 
beslutat att om man ska få annonsera valpannonser eller avelsannonser i klubbens tidskrifter, hemsida 
eller facebook så skall avelsreglerna följas. Jämthundsklubben granskar och certifierar därför alla 
parningar som skall annonseras. Så vill du som valpköpare var säker på att alla regler har följts så köp 
gärna valp från certifierade valpkullar.  
  
Vi önskar alla nybörjare och erfarna lycka till med Er uppfödning och behöver ni hjälp eller bara vill 
”bolla” avelsidéer så hör gärna av er så skall vi se om vi kan hjälpa till. 
  
Avelskommittén i Svenska Jämthundklubben 
  

 

46. 

Foto: Emil Lennartsson 



47. 

Årets RAS-utvärdering 





Bild på Rallakulls Birka 

 Svenska Jämthundklubben 

 
 TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 
 
Jämthundkubben är en rasklubb som arbetar för att tillvarata 
jämthundens specifika intressen inom bland annat avel, jakt, exteriör. 
Klubben arbetar också för att bevara och utveckla rasens specifika 
egenskaper samt informera och sprida kunskap om rasens egenskaper.  

 

Som medlem i Svenska Jämthundklubben får du: 
Klubbtidningen 2 gånger per år 
Ta del av klubbens kompetens och kunnande om rasen. 
Länk från klubbens hemsida till egen kennelsida. 
Hjälp med val av täckhund när du vill para din tik. 
Stöd och råd i andra avelsfrågor. 
Hjälp med valpförmedling och annonsering via hemsidan. 

 
Medlemsavgifter: 
Fullvärdig medlem: 250 kronor. 
Familjemedlem: 50 kronor 
 

Välkommen! 
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Så här blir du medlem: 

 

250 kronor (familjemedlem 50 kronor) sätts in på pg/nr 

1862899-0  Svenska Jämthundklubben.  

 

Gå in på hemsidan och anmäl dig via: 

www.jamthundklubben.nu 

 

Under fliken ”bli medlem” fyller du i: 

Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Sätt in 

medlemsavgiften samtidigt.  

 

Därefter kommer ett välkomstbrev samt det senaste numret 

av tidsskriften Jämthunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresserade i Norge och Finland ska använda sig av pg-

numret + dessa bokstäver och siffror IBAN:SE16 9500 0099 

6026 8990,BIC:NDEA SESS 

 



www.jamthundklubben.se 

Prislista för annonsering i Jämthunden 

 
Jämthundklubben är en rasklubb under Svenska Älghundklubben/Svenska 
kennelklubben. Klubben har cirka 2 000 betalande medlemmar vilket gör 
klubben till den största rasklubben i Sverige. Jämthunden som ras är Sveriges 
tredje största ras och förknippas starkt med vår största jaktform, älgjakten. 
 
Att synas i Jämthunden ger Ert företag tillgång till människor som verkligen 
satsar hårt på sin hobby och ofta väljer de bästa produkterna. Vill man nå 
dessa jägare som dessutom ofta är förebilder i sina respektive jaktlag så är 
Jämthundklubbens medlemstidning Jämthunden ett bra media. 
 
 
Prislista:                                                Utgåvor: 
Uppslag   6 000 kr                               Nr 1. Februari 
Helsida     4 000 kr                              Nr 2. Augusti 
Halvsida   3 000 kr 
Kvartsida 2 000 kr                               
Åttondelssida 1 500 kr 
 
De annonsörer som annonserar i båda tidsskrifterna får 30% rabatt. 
Medlemmar som önskar annonsera avels, valpannonser har alltid 30% rabatt. 
 
Format: 
Uppslag 450x298mm + 5mm utfallande 
1/1 sida 225x298mm + 5 mm utfallande 
½ sida liggande 185x120mm 
½ sida stående 90x254mm 
¼ sida liggande 185x59 mm 
¼ sida stående 90x120mm 

 
Annonsansvarig: 
Dennis Sundberg 070-783 55 94 
dennis.sundberg@jamthundklubben.nu  
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