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100 % optimerad för ljuddämpare
Bibehåller hastighet och effekt i kortare pipor

Minimerar mynningsflamma och frätande restpartiklar

Reducerar mynningstrycket

Now it’s up  
to you.

Har du  
ljuddämpare? 

Vi ger den ett 
längre liv.

Ta reda på mer
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Bildekal
12 x 9 cm Pris:  20 kr
17 x 12 cm Pris:  25 kr

Hoody full zip 
Pris: 650 kr

Piké
Pris: 150 kr

Termos
Pris: 240 kr

Tygkasse 
Pris: 40 kr

Våra profilprodukter

Besök hemsidan för att se hela sortimentet av medlemsartiklar.
www.jamthundklubben.nu
Beställningar görs hos: Nina Charles, nina.charles@jamthundklubben.nu, 076-313 33 53

Paraply 
med reflextryck 
Pris: 150 kr

Sittunderlag
Pris: 50 kr

Kåsa
Orange/svart 
Pris: 30 kr

Mössa - Svart 
Pris: 150kr
(Finns även i 
Rosa & Visibility 
Orange)
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När detta skrivs (mitten av november) så är jaktsäsongen i full gång, iallafall i södra delarna av Sverige. Norra delen 
av Sverige börjar det bli avslut på många ställen. Jag hoppas att ni startar era hundar på jaktprov, givetvis ska hunden 
vara färdig för det men jag vet också att det finns många bra hundar som aldrig startas tyvärr. Det är ett viktigt 
avelsinstrument för uppfödare och ett bra instrument för valpköpare för att titta på hur hundarna levererat.

Vi har olika förutsättningar i landet att gå jaktprov, jag har pratat med många hundägare under hösten och helt 
klart är det en neråtgående trend att älgarna står mycket sämre i norra Sverige under tidig höst än vad de gjorde för 
10 år sedan. Orsaken till det är det olika åsikter om, en del tror att det är björnarna som har ökat på många ställen 
samt att älgtätheten är glesare nu. Det leder till att många bra hundar har svårt att få till bra jaktprov. Vi har även 
vargproblematiken mest i mellan Sverige där det är på flera områden är mer eller mindre omöjligt att jaga med 
löshund och då blir det så att många duktiga hundar inte kan startas på jaktprov. Vargförekomsten är ett gigantiskt 
problem för många älgjägare och de verkar sprida sig allt för fort. Det är ett känsligt ämne och tyvärr så är det väldigt 
få politiker på riksnivå som har kurage att ta beslut om detta, utan man ska utreda och göra olika analyser om hur 
många vargar som ska finnas, känslan är att politikerna bara skjuter problemet framför sig hela tiden.

Corona läget är vid denna tidpunkt är mycket allvarlig i hela Sverige och givetvis drabbar det även oss jägare på olika 
sätt. Det är svårt att hålla domarkollegier så alla domare kan vara med, samt mycket mera. Vi får verkligen hoppas att 
nästa höst blir helt annorlunda.

Jämthundklubben får med all säkerhet hålla ett digitalt årsmöte tyvärr och det har givetvis sina begränsningar för 
medlemmar att vara med men det kommer information om detta på vår hemsida. 

Inför 2021 finns det planer på att genomföra ”medlemsdagar” någon gång under sommaren om Corona läget är 
annorlunda. Det kommer innehålla olika aktiviteter som bland annat föreläsningar, och där våra sponsorer kommer 
att ha möjlighet att visa sina produkter, eventuellt någon slags hundparad/utställning. Det finns många idéer och vi 
får verkligen hoppas att vi kan genomföra detta.

Planeringen inför klubbmästerskapet samt ungdomsmästerskapet 2021 är så gott som klart, mer info kommer under våren.

Nu börjar det även närma sig valpsäsongen där många duktiga jämthundar kommer att paras så ni som är i tankarna 
att köpa en ny jämthundvalp kommer att ha många fina möjligheter att kunna välja bland fina kombinationer. Vi har 
våra eminenta avelsrådgivare i jämthundklubben och där har ni många möjligheter att få tips och råd om avel och 
kommande valpkullar. 

Håll i och håll ut så får vi verkligen hoppas på en bättre höst 2021 där ingen covid 19 kommer att störa oss.

Vänligen Thomas Melkersson.

Ordförandes rader



6

Ordförande 
Thomas Melkersson
Jonsbo, 5903 9 Kisa
070-266 56 59
thomas.melkersson@jamthundklubben.nu

Vice ordförande
Lars Andersson
Sagersåsvägen 6 , 439 65 Stråvalla
070-6774 7 94
lars.andersson@jamthundklubben.nu

Sekreterare
Jörgen Invall
Petersbacksvägen 9, 952 72 Sangis
070-689 46 01
jorgen.invall@jamthundklubben.nu

Ordinarie ledamöter

Nicole Nordström
Ledingå 120, 882 93 Helgum
070-344 43 27
nicole.nordstrom@jamthundklubben.nu

Tilda Åstrand
Gunnarshult 117, 311 63 Älvsered
070-644 86 17
tilda.astrand@jamthundklubben.nu

Christian Eliasson
Häradsvägen 31A, 833 41 Hammardal
0702-373 476
christian.eliasson98@jamthundklubben.nu

Robin Nääs
Buda 11, 683 61 Ekshärad
073-828 29 27
robin.naas@jamthundklubben.nu

Kassör
Lars Andersson
Sagersåsvägen 6, 439 65 Stråvalla
070-6774794
lars.andersson@jamthundklubben.nu

Valberedning
Peter Antonsson (Sammankallande)
Valinge By 36, 432 92 Varberg
070-362 53 89

Ted Karlsson
Slageryd Östergården 33, 574 75 Korsberga
070-633 73 47
ted@tdf.se

Göran Olsson 
Klon 180
828 94 Edsbyn
070-325 93 11

Hedersmedlemmar
Lennart Edfors
Sven-Eric Arvidsson
Åke Wennerström
Fredrik Tofilovski
Pär Persson
Inga-Lill Nilsson
Peter Antonsson

Mats Persson
Stefan Persson
Kjell Lennartsson
Hederstecken
Sören Johansson
Sven-Eric Arvidsson
Torbjörn Jansson
Lars-Åke Hallin
Bosse Fritzen
Olle-jonny Jonsson
Jimmy Berglund
Emil Funnarsson
Stefan Persson
Kjell Lennartsson
Mats Persson

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

Avelskommittén
Mats-Åke Renström
Vasalund 4, 790 23 Svärdsjö
070-355 90 05
vasalund@viagras.se

Kjell Lennartsson
Härkila Gård 1, 511 99 Sätila
070-541 47 50
kjell@härkila.se

Jonas Larsson
Oppåkersvägen 5, 810 40 Hedesunda
070-344 42 19
skllbackens@gmail.com

Thomas Karnestrand
Hårsta 178, 871 93 Härnösand
070-514 30 90
thomas.karnestrand@svenskakyrkan.se

Jaktprovskommittén
Ordförande
Christian Eliasson
Häradsvägen 31A, 833 41 Hammerdal
0702-373476

Stefan Persson
Siggesta 673, 826 92 Söderala
0270-28 70 50, 070-205 31 06
stefan.persson@rundvirkeskog.se

Stefan Persson
Edvik 814, 826 94 Norrala
070-691 82 32
arro@norralajakt.se

Lotteriansvarig
Mats Persson
070-326 50 31
matsperson@hotmail.com

Medlemskommittén
Robin Nääs
0738-282 927
robin.naas@jamthundklubben.nu

Mässkommittén
Ordförande och Mässansvarig
Yngve johannesson
Sundhultsmon 1, 680 60 Sysslebäck 
070-646 56 62 
yngvejohannesson@live.se 

Mässansvarig
Leif Olsson
070-686 43 95
stenmyrudden@telia.com

PR-kommitté 
PR-ansvarig
Nina Charles
076-313 33 53
nina.charles@jamthundklubben.nu

Redaktionskommittén
Ordförande
Nicole Nordström  
Ledingå 120, 882 93 Helgum
070-344 43 27
nicole.nordstrom@jamthundklubben.nu

Gunilla Öberg
073-0617 557
gunilla.oberg@jamthundklubben.nu

 Thomas Melkersson
 Jonsbo, 590 39 Kisa
 070-266 56 59 
 thomas.melkersson@jamthundklubben.nu

Camilla Almlöf
camilla.almlof@jamhundklubben.nu

Tävlingskommitén
Ordförande
Stefan Persson
Edvik 814, 826 94 Norrala
070-691 82 32
jarro@norralajakt.se

Tilda Åstrand
Gunnarshult 117, 311 63 Älvsered
070-644 86 17
tilda.astrand@jamthundklubben.nu

Jörgen Invall
Petersbacksvägen 9, 952 72 Sangis
070-689 46 01
jorgen.invall@jamthundklubben.nu
 
Utställnings- och exteriörkommittén
Ordförande
Ted Karlsson
Slageryd Östergården 33, 574 75 Korsberga
070-633 73 47
ted@tdf.se

Thomas Eriksson
Byvägen 10, 914 96 Håknäs
070-661 82 12

Webbmaster
Robin Nääs
Buda 11, 683 61 Ekshärad
073-828 29 27
robin.naas@jamthundklubben.nu

Funktionärer

Att ta väl hand om sin jakthund är nog lika självklart för dig som för oss. Jag och flera av mina kollegor jagar själva och vet 
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Odd Einar Bruem  |  Chef djurförsäkring på Svedea 

08-790 03 33  |  oddeinar.bruem@svedea.se

Ingen självrisk 
vid älgskada

Att ta väl hand om sin jakthund är nog lika självklart för dig som för oss. Jag och flera av mina kollegor jagar själva och vet 
därför vilken hjälp som behövs om något händer under jakten eller på ett eftersök. Den tryggheten får du med vår jakt-

hundsförsäkring. Försäkringen är anpassad på riktigt efter jakthundens olika behov. Den är prisvärd, ställer inte krav på 

skyddsväst vid vildsvinsskada och har en låg fast självrisk. Självklart ingår även medicin, rehabilitering och fria veterinär-

besök på FirstVet. Jämför oss gärna med andra, men kom ihåg – vår jakthundsförsäkring är gjord av jägare. För jägare. 

9 Av 10 ger vår skadehantering högsta betyg

Medicin 
  ingår
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Mikael berättar att det var år 2017 
som han gick och grunnade på om han 
skulle skaffa sig en valp. Tanken var från 
början att han ville ha en laika. Av olika 
omständigheter så sattes dessa planer 
på paus fram tills att han fick tips via en 
kompis, Jörgen Invall, om en parning 
mellan Dollarmarkens Vira, som i 
dagsläget har 70% meriteringar på sina 
levande jaktbara avkommor, och Gra-
nholmens Bamse, som vi kan läsa om i 
detta nummer av Jämthunden. 

Det fanns två hanar kvar i kullen som 
Jörgen tipsat om, så Mikael och en vän 
till honom hoppade in i bilen och åkte 
till Edsele för att titta på valpar hos 
Dollarmarkens kennel. Uppfödare Kåre 
Brorsson släppte ut valparna på gräsmat-
tan och genast fastnade Mikael för 
Knasens rörelseschema och kaxighet.

Allhelgonahelgen 2017 flyttade Knasen 
hem till Mikael i Kalix. Mikael kände sig 
då glad och förväntansfull över sin första 
jämthund. 

Knasen fick kliva in i hetluften direkt, 
det hade gått älgar runt huset en längre 
period som han fick spårträna på. 
– Älgarna höll sig kring huset hela vintern 
och våren, det tror jag bidrog till att han 
sökte ut tidigt, säger Mikael. 

Det var den 21 augusti 2018 när Knasen 
skällde på sin första älg, Knasen var då 
11 månader gammal. 
– Han sökte ut en kilometer, tog sen upp en 
ko och en kalv bakom ryggen på mig. Han 
var då först tyst i ca 10 min, sedan rockade 
Knasen fett! Ekipaget särade på sig senare 
men Knasen valde att skälla fast kalven i 
tre timmar tills kon kom tillbaka, då kallade 
jag in honom, berättar Mikael. 

Några dagar efter att Knasen skällt på 
sin första älg så fick Mikael tillfället att 
skjuta en älgkalv för Knasen, och efter 
det bestämde sig Mikael för att anmäla 
Knasen till jaktprov. 

Och på Knasens ettåriga födelsedag 
klarade han sitt första jaktprov med 
71,5/100 poäng.

– Men det var nära att det provet gick om 
intet. När det var 14 min söktid kvar så 
fastnade Knasen vid en bäck som han inte 
kom över, jag skyndade mig till bäcken och 
hämtade Knasen och gick ut till vägen med 
honom, sen släppte vi Knasen igen på andra 
sidan av vägen och tre minuter senare så 
kom upptaget, det var en ensam kalv.

Knasen blev klar SE J CH i mitten på 
oktober, han var då 13 månader. 
Mikael nöjde sig inte med detta utan 
gick ett jaktprov till i december samma 
år i Finland som lyckades bra, Knasen 
slutade där på 85/100 poäng. Tanken för 
Mikael var att Knasen även skulle gå ett 
tvådagarsprov i Norge också men efter-
som landsgränsen var stängd på grund 
av rådande pandemi så ska det provet 
genomföras när gränserna åter öppnats.

Dollarmarkens 
Knasen 

Mikael Hjelm såg redan från 
början att Dollarmarkens 
Knasen hade väldigt goda 
förutsättningar att utvecklas 
till en bra jakthund, och 
det har bevisat sig 
stämma.Redan i 
mitten av säsongen 
år 2020 hade Mikael 
fått skjuta tvåsiffrigt 
för Knasen.

TEXT: GUNILLA ÖBERG     TEXTBEARBETNING: NINA CHARLES  & CAMILLA ALMLÖF

FOTO: ROGER C ÅSTRÖM 
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Knasen har många bra och starka sidor, 
bland annat så är han extremt samarbets-
villig. Mikael har alltid fått inkallning på 
honom vid ståndarbetet på älg. 
– Jag smackar som en ekorre, då blir älgarna 
inte rädda utan står kvar. 

Mikael fortsätter,
– Inkallning har jag tränat med honom från 
det att han var en liten valp, jag började 
med 60 meter lina hemma på gräsmattan, 
sedan belöning i något gott att äta. En gång 
på ett prov var det nära att inkallningen 
misslyckades, men då kommenderade jag 
ligg när provet var klart, älgarna for men 
Knasen låg kvar tills jag hämtade honom. 

Det planeras komma fler bra jakthun-
dar med Knasens gener, Knasen har två 
kullar efter sig sedan tidigare och hösten 
2020 parades han med Melkers Azzi. 
Sedan följer två planerade parningar år 
2021 med Dundermyrens Selfi och med 
Beardbass Dilha.

Slutligen frågar vi Mikael om han har ett 
speciellt minne som han vill dela med sig 
av. Trots att Knasen bara är strax över 3 
år, har Mikael och Knasen redan många 
minnen och fina upplevelser tillsammans, 
han vill dela med sig av en upplevelse 
från första hösten han gick med Knasen.

– Det var på en septemberjakt, Knasen 
skällde och jobbade på bra, jag var in på 
ståndet flera gånger, det var alldeles vind-
stilla ute, jag såg älgen flera gånger som var 
en rejäl tjur, men jag kom aldrig till skott, 
antingen var Knasen för nära älgen och jag 
hade fel vinkel eller så var det kvistar som 
var i vägen. Knasen jobbade med älgen i 
flera timmar, till slut gjorde tjuren misstaget 
att kliva fram efter sju timmars stånd, då 
fick en passare ett bra läge och fällde tjuren.

SE J(LÖ)CH 
Dollarmarkens Knasen 
Född: 2017-09-16

Ägare: Mikael Hjelm, Kalix

FOTO: ROGER C ÅSTRÖM
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 ”Jag fick den i kullen som var döpt till Astrid (Astrid 

Lindgren)”, säger Andreas Hedlund och småler. Det 

föddes 14 valpar i kullen och kullsyskonen fick namn 

inspirerade av barnboksförfattarinnans karaktärer. 

Andreas hade satt som mål och dröm att få vara med på 

SM-kval hösten därpå. Som valp beskrivs Astrid som 

lyhörd och arbetsvillig. ”Jag har turen att ha en styvfar 

som jobbar med viltspår. Han ringde mig dagen efter jag 

hade fått hem valpen. Han berättade att det hade varit 

en trafikolycka och att älgen hade blivit skadad. Han 

ville att jag skulle komma med Astrid och prägla henne 

på älg och eftersöksträning”. Eftersöket gick bra och när 

det var avslutat fick valpen bekanta sig med den nya och 

spännande situationen. ”När hon hittade älgen så såg jag 

hur hon grävde sig in i munnen på den och slet i tungan” 

skrattar Andreas.

Andreas var ute varannan kväll med Astrid, från den 

dagen han fick hem henne. Han berättar; ”Hon gick 20 

meter framför mig i skogen första månaden, vid 3 och en 

halv månad så gjorde hon egna små turer. En gång var 

hon borta i 50 min. Jag satt i en blandskog och såg inte 

valpen på hela tiden. Efter den dagen satte jag på henne 

en pejl. Hon fick sova och vakna i skogen bredvid mig. 

Hon blev trygg då hon såg att jag var kvar”.

Det började dra sig mot Astrids första höst. Första 

augusti och grävlingspremiär. Astrid var nu 6 månader 

gammal. Den natten fick Andreas fälla ungtikens första 

grävling. Här näst kom björnjakts premiären och Astrid 

hade inga tankar på att sluta ta för sig av utmaningarna. 

Tiken tog då upp en björn och skällde i 45 min. ”Hon 

stod och jobbade väldigt tätt in på, 8 meter. Då fick jag 

en fingervisning på att hon gillade att skälla på rovdjur”.

Efter den erfarenheten fortsatte ekipaget med skog-

sträning och viltspårsträning. Den hösten sköts det 9 

älgar efter tiken. 

Andreas har inte heller tummat med lydnaden på Astrid. 

Inkallning med apportpipa har tragglats sedan hon var 

valp. ”Jag drev fram henne till viltspårchampion under 

våren. Sedan hände något, för det blev två höstar på 

rad som det gick dåligt. Hon var alldeles för het. Hon 

var som ett rovdjur själv och drömmen om SM sprack. 

Andra hösten så åkte hon dessutom på en halsinfektion”. 

Berättar Andreas och fortsätter; ”Det var så att jag gick 

ett jaktprov med henne. Hon tog upp en ko med kalv, 

men hon uppförde sig väldigt konstigt. Hon svansade 

efter ekipaget i låg hastighet. Sedan blev det tvärstopp 

 Bliskogens 
Astrid
Vi reser tillbaka till 2014. En jägare 
har precis stiftat bekantskap med 
sin första valp.
TEXT: GUNILLA ÖBERG     

TEXTBEARBETNING: NICOLE NORDSTRÖM

creo
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på pejlen. Vi anade oråd. Domaren och jag gick mot tall-
plantering där hon skulle vara enligt pejlen. Vi visslade 
och ropade men ingenting hände. När vi hittade henne 
så låg hon bara och flämtade. Vi åkte in till veterinären. 
Hos veterinären kunde dom se att stämbanden och hela 
magmunnen var illa där an. Hon hade tydligen gått 
med detta länge. Veterinären tog bort hennes tonsiller. 
Det blev en rehabilitering på ca 2–3 månader” avslutar 
Andreas. Men så i augusti 2017 på björnjakts premiären 
så sköts det björn för henne. Den hösten sköts det även 
12 älgar. Andreas beskriver tiken som väldigt vass på 
älgarna. Han berättar att om hon fått upp en ko med 
kalv så luggar hon gärna kalven på sidan, hon ville ha 
mera motstånd och kamp. Astrid tycker även om att ta 
upp björn på frisök. ”Jag har ju inte lärt henne något 
eller präglat henne på björn”. Men rovdjursintresset fick 
tyvärr också sitt pris i oktober 2019. Tiken hade hittat 
hona med två ungar. Ungarna hade träat, men honan 
fanns kvar på marken. Astrid nafsade honan i baken som 

sedan fick nog och gick till motattack. Honan tog tag i 
tiken och de gjorde ett par kullerbyttor tillsammans. ”Jag 
kallade in Astrid när jag såg att hon haltade och hade 
fullt med blod på kinden. Det droppade även blod från 
sidan. Det blev en skyndsam resa till veterinären i Falun. 
Vi fick bära in henne på bår då hon inte förmådde gå 
själv” återberättar Andreas. Efter helrakning och röntgen 
så hittades bitmärken på halsen och över ena ögat. Några 
månader, när konvalescensen var slut, sköts det 4 grisar 
för henne. Efter den traumatiska händelsen med björn-
honan har det skjutits flera björnar för tiken. ”Jag gjorde 
henne klar jaktchampion förra hösten för att jag ville 
para henne med en täckhund med starkt björnintresse”. 
Andreas har även en tik från Mottibäckens L-kull vid 
namn Lirka. Även där letas det efter passande täckhundar. 
” Det kommer bli en spännande tid framöver på Laver-
mossens kennel” avslutar Andreas.

SE14198/2014 

Bliskogens Astrid

E: Nore Långmons Zeb

U: Ribbohyttans Milla
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@
Hej bästa medlem!
Svenska Jämthundklubben önskar få in fler e-postadresser från sina medlemmar, i dagsläget 
saknar vi e-post på fler än hälften. E-posten blir viktigare och viktigare för oss! Med e-postens 
hjälp kan vi lättare nå ut med information till dig som medlem. Med rådande pandemi så förbe-
reder vi oss, som många andra, på ett litet annorlunda årsmöte. Om inga större förändringar sker, 
kommer årsmötet att ske digitalt. Därför blir det ännu viktigare att du som medlem har en e-post 
registrerad hos oss för att kunna deltaga. 

För att registrera din e-post kan du antingen skapa ett konto på accounts.myclub.se, där kommer 
du sen kunna se dina uppgifter, medlemsnummer, fakturor m.m.

Du kan också gå in på klubbens hemsida, fylla i formuläret under bli medlem. Där skriver du 
under fliken förnamn ditt medlemsnummer följt av ditt namn.

Ett annat alternativ är att maila medlemsansvarig Robin Nääs dina uppgifter om e-post.
robin.naas@jamthundklubben.nu

Med vänliga hälsningar.
Medlemskommitén

@

creo
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Foto: Emil Westling

MED K(H)UNDEN I 
FOKUS HITTAR VI 
EN LÖSNING FÖR 

DIG OCH DIN 
HUND!  

 

Alla våra produkter skräddar-
sys efter dina önskemål och 
bilmodell! Kontakta oss så   

berättar vi mer  

 

JAKTKÅPA - HUNDKÄRRA 

BILBURAR  

WWW.WTMETALL.SE 

0511 40 00 40 
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Magnus Persson ägde jämthunden 
SE J(LÖ)CH Kastor, född 1998, 
som var en duktig och tidigt jagande 
hund som Magnus var mycket fört-
just i. Kastor användes ganska mycket 
i avel med mycket gott resultat. Efter 
Kastor så behöll Magnus bl.a. parn-
ingsvalpen Bleckås Pondus. Pondus 
blev både    J CH och U CH och har 
deltagit i älghunds-SM två gånger. År 
2010 kom Pondus på en andraplats 
med åtta raka jaktprovsettor och ett 
genomsnittspoäng på 86,8/100.

När Pondus år 2011 skulle paras med 
Sörombäckens Eka så kände Magnus 
starkt för den parningen och bestäm-
de sig för att behålla en valp där. Den 
parningen hade en I.K. på 3,1 % och 
den linjen var främst på Kastor.

-Jag hade 60 mil till tikägare och 
uppfödare av Granholmens, Sten-Åke 

Ranström i Sunne i Värmland. Jag 
åkte dit först en gång för att titta på 
valparna och välja en och sedan en 
vecka senare blev det en resa till för 
att hämta hem valpen, som blev Gra-
nholmens Bamse, berättar Magnus.

Bamse var en ganska lugn valp, trygg 
i sig själv med en stor envishet och 
mycket egen vilja.

Magnus berättar att han har lite svårt 
att precisera hur injagningen av Gran-
holmens Bamse gick till, då det är lite 
mer av en flytande övergång mellan 
prägling, att göra valpen skogsvan till 
när det mer övergår i en form av in-
jagning av en väldigt ung hund. Bamse 
var med på jakter i början av hösten 
2011 och bekantade sig med redan 
fällda älgar och fick även spåra fram till 
någon enstaka. Under tiden höll dom 
även på med lite annan spårträning.

-Redan vid 6 månaders ålder sökte 
han upp älg vid ett par tillfällen utan 
att jag var beredd på det, han följde 
efter ganska långt men kom ändå 
tillbaka på ett bra sätt. Jag blev då 
lite mer försiktig med var någonstans 
jag gick med honom, säger Magnus.

-I november 2011, när Bamse var 7 
½ månad gammal, var jag på väg hem 
efter att ha varit ute och jagat med 
en av mina andra hundar, Bamse var 
med i bilen och jag stannade då på 
en trakt där jag inte trodde att det 
skulle vara någon älg för att få gå 
med honom en stund innan vi skulle 
fortsätta hem. Nästan genast så drog 
han iväg och blev borta. Jag följde 
honom på pejlen och när han var 
700 meter bort så hörde jag att han 
började skälla. Det gick då undan ca 
300 meter till, men sedan blev det 
ett riktigt ståndskall. Jag skyndade 

Granholmens 
Bamse TEXT: MAGNUS PERSSON & THOMAS MELKERSSON

TEXTBEARBETNING: NINA CHARLES & CAMILLA ALMLÖF



15

mig så mycket jag kunde för att 
komma nära och få se vad det var och 
eventuellt stötta honom. När jag kom 
dit så fick jag ganska snart se att det 
var en liten tjur som han skällde på. 
Det som var intressant att se var att 
han höll sig på, enligt mig, ett lagom 
klokt avstånd och det syntes att han 
var mycket uppmärksam på älgens 
rörelser. Och när jag tyckte att det var 
ett bra tillfälle så bestämde jag mig 
snabbt och sköt älgen. Lite förvånat 
stod Bamse kvar en bit i från, kanske 
i en halv minut, men när jag beröm-
mande ropade på honom så var han 
snabbt framme på älgen och började 
riva ragg. Det var Bamses första älg 
och jag tyckte att han verkade så 
mogen och klok så att jag tog med 
honom ut på jakt några gånger till 
innan det blev vinter. Resultatet av 
den hösten blev att när Bamse var 
drygt 8 månader gammal så hade vi 

tre älgar skjutna för honom på riktiga 
ståndarbeten.

-Jag försökte även att träna en del 
kortare spår av björn sommaren 2012 
i den mån det gavs tillfällen. I slutet 
av augusti när Bamse var inte ens 1½ 
år så gjorde han ett väldigt bra jobb 
med en större björn, som dessutom 
var ganska irriterad på Bamse och 
jagade honom. Bamse verkade bara 
tycka det var roligt även om husse 
blev lite orolig. Tyvärr blev det inget 
tillfälle att skjuta den gången, men 
det blev ett bra förföljande efter stöt-
ning. En gång till senare den hösten 
skällde han på björn, då var det dock 
fullskjutet på tilldelningen.

Hösten 2012 så blev han SE J(LÖ)
CH vid 1 ½ års ålder och så snart 
han uppnått två års ålder så blev han 
även S UCH.

Magnus fortsätter berätta, 
en älghund har jag i första hand för 
jaktens skull såklart, men exteriören 
har ju stor betydelse på så vis att det 
är viktigt att hunden är byggd för att 
kunna tåla hård jakt. Sedan finns det 
en rasbeskrivning som vi ska försö-
ka hålla oss till och det är klart att 
det är roligt om man får en riktigt 
snygg hund. Med Bamse så har jag 
dragit en riktig vinstlott. Dels det 
jaktliga men han är även odiskutabelt 
väldigt snygg. Han är utställd tretton 
gånger för nio olika domare och har 
CK samtliga gånger. Han har fem 
BIR och två BIM. År 2013 så blev 
han BIS i Rättvik både lördag och 
söndag.

-Bamse blev tidigt intressant för avel 
och redan innan han var två år gam-
mal hade han parat tre tikar. Sedan 
blev det ytterligare en tik och han 

SE J(LÖ)CH S UCH Granholmens Bamse
Född 2011-04-28
Ägare: Magnus Persson, Stugun
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blev utvärderad med gott resultat. 

Efter det fortsatte han användas i 

avel och har nu mer än hundra valpar 

efter sig. Han har en kull i Finland och 

en i Norge och räknar man dessa så 

har han i dagsläget 57 % jaktprovsmer-

iterade avkommor och det kommer 

nog att gå upp någon procent till efter 

nuvarande provsäsong. Det tycker jag 

får anses som mycket bra.

När det gäller parningar med Bamse 

så har Magnus försökt att vara 

noggrann med val av tikar men säger 

att det ju är svårt att ha någon form 

av facit i förhand. Han har i största 

möjliga mån försökt att få lite vari-

erande blodslinjer och Bamse verkar 

lämna bra med de flesta tikarna som 

har använts med honom. 

-Om jag ska nämna några av Bamses 

avkommor som redan börjat ha 

positiv betydelse i aveln eller som 

har börjat användas men inte hunnit 

utvärderas än så är det till exempel 

Vindelfjällens Salvi, Vindelfjällens 

Saivo, Albertssons Frost, Albertssons 

Flisa, Albertssons Fura, Prisgårds 

Ville, Bovattnets Lemmy, Kolarber-

gets Heika, Norrskenets Bris och 

Dollarmarkens Knasen. I Finland 

finns också intressanta Pöytähongan 

Brasse och Pöytähongan Binja.

Magnus berättar att när han tänker 

tillbaka på jaktminnen med Bamse 

så finns det många som för alltid 

kommer att finnas kvar. Han har 

redan sedan ung ålder varit duktig på 

björn och gjort otaliga bra björnjobb 

och det har skjutits några björnar 

för honom. Så därför är det klart 

att de björnar jag skjutit för honom 

och spänningen kring det är starka 

minnen. Som till exempel den björn 

jag fick skjuta för honom i närheten 

av Borgvattnet år 2019. Det var en 

väldigt mörk och fin björn som jag 

sköt på endast sex meters avstånd efter 

en fysiskt ansträngande jakt, och sedan 

en väldigt spännande ansmygning. 

Bamses förmåga att både spåra och 

leta igen björn samt talangen att job-

ba med och ställa björnen är väldigt 

speciell.

-Jag tänker inte ange något exakt 

antal älgar som är skjutna för Bamse 

eftersom sådant delvis också beror 

på vilka jaktförutsättningar man har, 

men jag har statistik på det och det 

är väldigt många. Eftersom jag har 

denna statistik så kan jag också kon-

statera att av alla älgar som är skjutna 

för honom så är det 75 % på fast 

stånd, 20 % på gångstånd och de 5 % 

som återstår är älgar som skjutits när 

det har gått lite snabbare. Med tanke 

på detta så är det svårt att ta fram 

någon speciell älgjakt med honom 

som man kommer ihåg. Det är mån-

ga fina minnen som dyker upp. Men 

det är klart att de första älgarna på 

ståndskall när han var mellan 7 och 8 

månader gammal minns man särskilt. 

Några storoxar har det också blivit 

som man minns. 

-Jag har haft 15 jämthundar, valpen 

jag har nu är min 16:e, och alla har 

varit jaktprovsmeriterade och de 

flesta jaktchampion. När jag tidigare 

fått frågan om vilken jag skulle vilja 

hålla som främst så har jag svarat att 

det är väldigt svårt att säga eftersom 

hundar är så olika och det kan vara 

svårt att jämföra. Jag brukar hålla 

fram 3–4 olika hundar jag haft som 

främst.

När man nu väger samman men-

talitet, personlighet, jaktsätt, 

förmågan att ställa både älg och 

björn och även en fantastisk exteriör. 
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Förresten, så törs jag nog säga att Bamse 

är den främsta. Jag tror inte att jag 

någonsin får en sådan hund igen. Med 

tanke på att Bamse snart är 10 år så kan 

jag erkänna att jag vid tillfällen nu blir 

lite sentimental.

-Bamses bästa egenskaper jaktligt sett 

har jag nu redan varit inne på, men om 

jag försöker sammanfatta det så skulle 

jag säga att han har ett väldigt bra sök, 

kanske i överkant skulle vissa tycka men 

han söker älg och far inte ”vind för våg”. 

Kontaktbeteende finns hos honom. Han 

är väldigt snabb och duktig att ställa älg. 

Jobbar hela tiden aktivt med älgen, står 

inte bara stilla och skäller utan rör sig 

och är hela tiden uppmärksam på älgens 

rörelser. Jag har även konstaterat att han 

jobbar på samma sätt även när det gäller 

björn. Sedan så måste jag framhålla hans 

fantastiska mentalitet. En väldigt lugn och 

trygg hund i alla lägen som då såklart även 

har inverkan på den jaktliga delen.

Magnus säger att om han ska gå tillbaka 

till att han sköt för Bamse i väldigt tidig 

ålder, varför han gjorde så och om han 

kan ge något råd. Då säger han att det 

känns ganska svårt att kunna ge ett ge-

nerellt råd på hur man ska bete sig. Om 

en så ung hund, 7–8 månader gammal, 

börjar jaga och skälla på älg, så måste 

man ha kunskap och erfarenhet nog att 

kunna bedöma hur mentalt mogen hun-

den är och helst hunnit se hur hunden 

beter sig hos älgen så att det inte blir till 

nackdel om man skulle skjuta för den.

-Jag skjuter för mina hundar tidigt om 

det känns rätt, men jag vill understryka 

att jag är väl medveten om att det finns 

risker med att göra så om det blir fel. 

Man måste verkligen veta vad man gör, 

enligt mina egna erfarenheter är dom 

flesta positiva. Sen finns det personer 

som säger att man inte ska jaga aktivt 

med en älghund innan den är ett år 

fyllda och jag ska heller inte säga att 

dom har fel, men i första hand så tror 

jag att man måste se till individen om 

den är redo, eller ej.

Vad skulle Magnus ge för råd till den 

som ska skaffa sin första jämthund?

-Ja, för det första, lägg ner tid att 

undersöka vad som har bra genetiska 

förutsättningar. Hur är föräldrarna och 

kanske mor och farföräldrar. Ta gär-

na hjälp av någon erfaren och kunnig 

person i ämnet. Det går heller inte läsa 

ut allt av ett jaktprov så om man har 

möjlighet att få se och träffa föräldrad-

juren så är det såklart väldigt bra. Kan-

ske prata med någon som har jagat med 

hundarna. När man ska skaffa sin första 

jämthund så är det heller inte alltid så 

lätt att få köpa av de mest etablerade 

uppfödarna, så kan man skaffa sig lite 

”referenser” hos någon som hållt på lite 

så brukar det vara en fördel. Men en-

gagemang och intresse brukar märkas.

-När ni väl bestämt er för något ni tror 

på så brukar den känslan vara bra. Om 

det skulle visa sig misslyckas på något 

vis och att ni inte får någon valp där ni 

planerat så brukar jag säga så här: var 

lite kall. Skaffa inte ”första bästa” efter 

det bara för att ni vill ha en hund nu. 

För just det där man verkligen tror på, 

det är väldigt viktigt, tycker jag. Avvakta 

hellre lite tills ni hittat ett alternativ som 

känns bra. Sen när man väl har sin valp 

så ska man givetvis vara inställd på att 

lägga mycket tid och energi på den för 

att det ska bli det man hoppas på. 
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Elitlista Hanar
Från Hittaälghund datum : 2020-11-18

Namn

Avk.1

år Pris %

Temp

o_i_sö

k

Sök_o

mfatt

ning

Förmå

ga_fin

na_älg

Avstå

nd_up

ptags

plats

sskall_

uppta

gsplat

s

Stånd

sskall_

kvalite

t

Vilja_

att_fö

rfölja

Ställa

nde_fl

yende

_älg

Skallti

d

Skall_

hörba

rhet

Skalltä

thet

Samar

bete

Lydna

d

SÖROMBÄCKENS GUNDE 55 60 105 111 106 101 107 109 100 107 109 101 102 107 102

SÖROMBÄCKENS IVER 41 58,5 105 101 102 97 96 91 105 98 106 94 100 107 102

HÄNSJÖNS KOZZ 18 55,6 102 106 83 75 124 111 94 133 130 83 75 89 83

FÄBOBERGETS WX 28 53,6 100 99 93 83 110 112 97 114 109 100 92 116 115

KARHUNKERÄÄJÄN TAHVO 31 51,6 103 113 104 105 75 97 104 86 81 102 107 89 81

SÖROMBÄCKENS GUSTAV 49 51 101 106 105 105 94 118 102 98 100 106 114 93 99

TJURSKALLENS KARO 110 50 100 108 102 95 114 103 99 104 106 101 103 103 97

KOUGSTABACKENS NELSON 40 47,5 101 102 107 107 95 100 104 105 100 82 102 102

SÖROMBÄCKENS GOTTFRID 69 44,9 100 110 95 91 109 120 95 112 117 99 112 101 104

KOUGSTABACKENS LOKE 27 44,4 106 97 103 90 97 77 102 86 87 103 105 100 96

TJURSKALLENS ZINGO 42 42,9 100 99 104 110 98 96 101 98 98 102 94 96 96

KUUMAKALLEN KEPP 42 42,9 100 102 106 106 91 106 103 95 93 103 96 102 94

SANDUNGSKALVEN'S ZEKE 28 42,9 101 107 91 84 93 84 87 78 95 100 98 109 98

PAKKALAN WIGGO 26 42,3 105 101 98 90 105 103 98 87 91 96 113 108

LASSISBACKENS HECTOR 38 42,1 100 88 91 86 84 108 87 91 101 111 100 101

MANEBACKENS BALDER 31 41,9 96 87 98 109 113 104 114 114 99 100 94 91

ELGSTÖA'S GRANT 58 41,4 104 101 102 108 99 101 102 104 106 105 110 93 100

KOLARBERGETS FELIX 46 41,3 102 93 100 107 105 102 116 112 108 112 92 97

STÅNDFAST'S ALFONS 105 41 106 95 99 93 112 106 102 114 114 100 98 96 102

NORE LÅNGMONS ZEB 75 40 99 100 97 88 102 112 103 111 112 101 93 103 99

SÖROMBÄCKENS JUSSI 113 39,8 102 105 102 104 107 96 103 102 97 104 108 103 99

ONNIVAARAN UMPPI 46 39,1 97 104 102 100 92 107 101 91 97 101 92 99 97

LASSISBACKENS GREY 13 38,5 110 120 111 111 85 75 103 85 79 104 96 91 108

LASSISBACKENS GRYM 60 38,3 97 100 102 101 119 115 97 122 123 93 108 110 115

TUIKE SALON HEKTOR 40 37,5 102 107 95 106 81 88 97 90 106 105 107 103 107

KLÖVKAMPENS VIKING 38 36,8 104 110 105 112 109 103 85 102 102 101 92 97 96

BISSJÖSKOGENS SIXTEN 19 36,8 95 85 98 108 95 99 103 95 98 103 111 109 99

FJÄLLÄLGENS IRO 46 34,8 104 118 107 107 114 104 102 103 110 103 101 113 95

KOUGSTABACKENS ISOR 35 34,3 100 101 102 106 96 94 100 89 95 106 101 105 93

ÄLGOXENS ALBIN 35 34,3 105 106 99 106 92 103 90 94 94 101 116 103

ALBERTSSONS EGO 41 34,1 98 106 104 103 107 92 94 98 100 102 96 110 119

ÄLGTJÄRNETS CRUT 41 34,1 101 90 96 67 110 93 96 102 96 103 106 113 100

LAPINKAIRAN KOSS 30 33,3 106 94 101 64 75 105 74 74 98 94 97 92

GÄRDEFORSENS EXXO 60 31,7 105 98 104 95 98 106 106 107 94 92 95 100

RUSKAMETSÄN ISKU 26 30,8 109 118 102 100 103 112 101 102 101 107 97 110 93

TJURSKALLENS FLIGG 20 30 102 93 104 108 92 93 104 106 103 107 112 111

HÄNSJÖNS KILLROY 57 29,8 101 107 108 109 104 118 100 97 102 107 104 104 103

FÄBOBERGETS ARRAK 37 29,7 101 107 101 101 98 90 104 95 88 98 97 92 104

TJURSKALLENS LUDDE 37 29,7 101 84 96 67 86 86 102 76 89 102 97 101 101

SÄLLSJÖNS JILAZ 24 29,2 90 73 95 61 89 80 103 88 90 103 102 94 75

Kriterier
• Hundar som är max 10 år. 
• Minst 29% meriterad avkomma.
• Minst 30% röntgade på ED och HD. 

 

• 15% eller mindre andel avkommor med HD fel.
• 15% eller mindre antal avkommor med AD fel.
• Minst 3 kullar och max 15 kullar.
• Minst 11 avkommor som är minst ett år gamla.  

creo
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Unghundslista hanar
Uttagen från Hittaälghund och SKK avelsdata 2020-11-18

Index egenskaper på hundens egna jpr

Namn

Sök-

temp

o

Sök-

omfa

ttnin

g

Förm

åga 

finna 

Älg

Stånd

. 

Uppt

agspl

Stånd

sskall-

kvalit

et

Vilja-

att-

förföl

ja

Ställa-

Flyen

de

Skallt

id

Skall-

Hörb

arhet

Skallt

äthet

Sama

rbete

Lydn

ad

Prov 
fördelnin
g

Kul
lar

Bästa 
Utställning

HD 
Inde
x

ED 
Inde
x

Ackers julhare 114 159 117 133 137 90 166 150 111 101 139 183 3-0-0-0 0 V JaktKl 104 100

Adakskogens storm 119 94 117 108 126 117 135 145 102 126 150 115 3-0-0-0 2 E JaktKl,CK 108 104

Ailatis kato 107 80 105 105 118 94 129 134 111 97 117 163 3-0-0-1 0 E JaktKl 102 103

Alljaktens charlie 119 109 108 80 95 87 122 100 72 67 107 155 3-0-0-3 0 E UngKl 102 100

Aspfjällets danny 93 88 122 184 116 94 86 122 115 105 128 156 2-1-0-0 1 V JaktKl 104 106

Bornforsens bonzo 96 93 81 114 118 97 134 138 108 110 133 158 3-0-0-1 0 E UngKl,CK 109 105

Bösslinges erkki 107 71 113 102 158 113 166 167 102 126 128 54 2-1-0-0 0 E JaktKl,CK 107 106

Dag 96 73 108 79 118 117 92 83 102 126 100 78 3-0-0-4 0 E JaktKl,CK 107 102

Digrås bobby 104 88 119 103 114 117 140 134 102 88 100 98 3-1-0-1 0 G JaktKl 110 103

Dollarmarkens brage 135 155 127 88 92 117 118 110 87 101 90 81 3-0-0-2 4 E JaktKl,CK 94 107

Dundermyrens salo 120 88 99 105 84 113 89 89 110 126 106 98 2-1-1-3 0 V JaktKl 111 103

Dundermyrens sarek 118 88 108 110 107 111 129 117 102 126 108 81 3-0-0-1 2 G JaktKl 112 100

Fredmarkens na-boss 124 83 86 146 158 113 166 167 119 88 67 136 2-1-0-0 0 E JaktKl 108 97

Haghults ajo 118 97 95 190 142 91 152 167 112 120 154 193 4-0-0-0 0 V JaktKl 108 107

Jämtmyrens oryx 100 80 115 129 107 117 143 125 115 126 88 81 3-0-0-1 0 G JaktKl 110 104

Kolarbergets kasko 85 71 68 190 158 82 166 167 102 101 83 81 5-0-0-1 0 E JaktKl,CK 105

Kolarbergets kastor 104 71 81 184 147 51 166 167 72 80 128 136 3-0-0-0 0 E JunKl 107 106

Kolarbergets link 117 78 101 86 138 108 134 142 115 104 100 81 2-1-1-1 0 V JaktKl 102 104

Kvannildalens jäger meist114 127 97 95 98 103 118 110 77 71 133 147 3-0-1-1 0 V JaktKl 104 102

Legdsjöbergets volt 90 100 108 102 147 90 172 161 85 105 145 81 2-1-0-0 0 V JunKl 108 91

Lomhörds larry 94 99 91 105 142 70 147 150 99 104 125 81 3-0-0-3 0 E JaktKl,CK 109 90

Lomhörds loffe 114 97 135 184 147 113 166 156 128 88 122 109 3-0-0-0 0 E JunKl,CK 108 90

Lomhörds loke 85 97 117 178 142 113 166 145 111 97 150 54 3-0-0-0 0 E JaktKl,CK 108 90

Maltaforsens foppa 104 106 113 178 116 109 98 117 93 97 128 81 2-1-0-0 0 V JaktKl 110 100

Middagsvalens bamse 100 88 84 133 130 97 134 159 99 63 113 137 2-2-0-0 0 E JaktKl 106 101

Midheaven colt 109 112 68 159 147 74 160 156 93 72 133 183 2-1-0-0 0 E JaktKl,CK 101 102

Mottibäckens laban 114 100 108 89 116 98 123 139 106 109 106 54 4-2-1-1 4 E JaktKl,CK 111 105

Mottibäckens leffe 142 80 126 146 153 102 178 167 128 109 72 163 3-0-0-1 4 E JaktKl,CK 109 105

Mottibäckens loke 100 75 128 133 99 100 124 113 111 118 121 81 2-1-0-1 5 V JaktKl 109 105

Mottibäckens lord 118 141 122 133 126 105 153 150 102 105 150 81 3-0-0-1 4 V JaktKl 110 105

Mottibäckens m lucifer 95 112 101 152 91 117 92 96 102 88 71 81 3-1-0-2 0 G JaktKl 110 101

Näsjämtens drängen 104 83 126 121 153 82 166 167 106 126 50 81 3-0-0-0 0 V JaktKl 101 103

Stridbackas baron 108 138 108 157 118 97 115 129 96 110 146 112 5-2-0-2 1 E JaktKl,CK 105 92

Sundellens eros 93 97 101 114 103 91 115 117 106 105 113 81 2-1-0-1 0 G JaktKl 100 101

Sydfrontens arrak 71 71 135 121 147 94 178 167 111 114 106 163 3-0-0-0 0 G JaktKl 106 105

Sörlännska's a-putin 108 108 83 87 77 113 88 83 87 111 113 93 2-1-2-4 0 G JaktKl 103 105

Sörlännska's astro 107 106 105 157 146 74 152 154 105 79 146 132 3-1-0-2 0 V JaktKl 103 105

Timmermons hero 93 84 104 119 147 94 166 167 89 126 111 102 2-1-0-1 0 E JaktKl,CK 108 105

Tåråfjell's arro 114 71 99 146 147 102 166 156 85 118 106 143 2-1-0-0 0 G JaktKl 109 102

Ullisjaurlandets rex 100 47 117 146 158 98 172 167 106 126 128 197 3-0-0-0 1 V UngKl 105 108

Videmossens colin 120 102 97 114 95 101 99 114 102 117 83 134 2-2-0-1 0 V JaktKl 108 106

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 )

Vinnfars vin diesel 100 124 108 148 118 94 134 125 106 109 100 61 5-0-0-1 0 V UngKl 109 105

creo
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OPTIMALA KLÄDER FÖR DEN 
RÖRLIGE JÄGAREN

harkila.com  

MOUNTAIN HUNTER

Härkilas produkter säljs hos auktoriserade Härkila återförsäljare. Du hittar närmaste återförsäljare på www.harkila.com

Mountain Hunter har allt som den rörlige jägaren kan önska sig av jaktkläder som skall skydda mot 

kallt regn, snö och kalla nordanvindar men även vara behagliga att använda då solen skiner varma 

septemberdagar.Kläderna har ett mjukt och tyst yttertyg i Gore-Tex samt nätfoder för bästa andning. 

Jackan har avtagbar och reglerbar huva, tvåvägs radioficka så man når radion både uppifrån och från 

sidan. Byxan får en fin rörelsekomfort på grund av fin passform, formskurna knä och åtstramning 

under knä. Nertill sitter remmar som kan dras åt om man behöver vada över bäckar.  
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Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) vänder oss 
med den här artikeln till uppfödare och blivande uppfödare av 
jämthund inom Svenska Kennelklubben (SKK). UKK ansva-
rar för att sprida kunskap om flertalet av SKKs grundregler 
(Avelskommittén ansvarar för några), såväl som att följa upp de 
överträdelser som sker samt att i vissa fall för Centralstyrelsens 
(CS) räkning anmäla överträdelser av regelverket till SKKs 
Disciplinnämnd. 

Målsättningen är att alla hundägare och hunduppfödare ska göra 
rätt, oavsett om det gäller uppfödning, omvårdnad eller annat. 
Helst från början men åtminstone över tid. Ibland lyckas varken 
CS, ras- eller specialklubb med uppdraget men det är bara att ta 
nya tag och försöka nå ut till alla befintliga och blivande hundä-
gare/hunduppfödare. 

UKK har under en längre tid haft i sin delegeringsordning att 
antalat regelöverträdelser ska minska och så har också skett 
under senare år. Antalet valpkullar och registreringar ligger 
relativt konstant men antalet överträdelser minskar och det är vi 
oerhört glada för. Det finns dock inget som inte kan göras bättre 
och målsättningen är såklart nollvision, det vill säga att inga 
överträdelser sker. 

De senaste åren har UKK tagit fram statistik över vilka överträ-
delser som sker samt inom vilka raser dessa sker. Det har då visat 
sig att jämthundarna återfinns på plats tre på listan över de värsta 
syndarna! Statistiken avser dels regelöverträdelser av grundreg-
lerna (plats tolv) och dels av hälsoprogrammen (plats tre) och 
jämthundarna återfinns dessvärre på båda dessa listor. Uppfödare 
av jämthund begår således fler överträdelser mot regelverken 
än många andra raser som är registrerade i Sverige. Det här vill 
givetvis UKK i samråd med Svenska Jämthundklubben ändra på.
Flest förseelser sker mot hälsoprogrammet och kravet på att 
avelsdjuren ska ha ett giltigt röntgenresultat före parning. Notera 
att hälsoprogrammet har införts på begäran av specialklubben! 
Glöm inte det. Om röntgenresultat saknas, ingen parning, då 
får man som uppfödare vänta in nästa löp. Lita heller aldrig på 
att den tilltänkta avelspartnern har alla papper under kontroll 
trots intygande om detsamma. Be att få se röntgenresultatet eller 
kontrollera enkelt i SKKs databas (www.hunddata.se) innan du 
låter djuren para. Har parning skett före röntgenavläsningen har 
en överträdelse skett, även om hunden sedermera har ok rönt-
genresultat. Men vad gör du som uppfödare om så inte är fallet? 
Om något av avelsdjuren har HD grad E? Försätt dig aldrig i 
den situationen utan se till att hundarnas röntgenresultat är i 
ordning före parningen. 

Förutom hälsoprogrammet är det också viktigt att känna till SKKs 
grundregler. Grundreglerna är viktiga att känna till för alla medlem-
mar inom SKK, de finns att ladda ner på www.skk.se (https://www.
skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grundregler-for-skk-s7.pdf). 

Det är 13 paragrafer och lite generell info, läs dessa och lär dig 
dem utantill. För uppfödare är även registreringsreglerna väldigt 
viktiga, även de finns att ladda ner på www.skk.se (https://www.
skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_
r42.pdf ).  Glöm inte att läsa de allmänna delarna samt det som 
gäller för just din ras!

Jämthundsuppfödare tenderar att bryta mot flera av grundregler-
na i större utsträckning än andra uppfödare. Det är bland annat 
att för unga tikar har använts i avel – tik måste vara fyllda 18 må-
nader vid första parningstillfället och att tikar har fått kullar för 
tätt – tik som får två kullar inom tolv månader ska vila minst tolv 
månader innan nästa kull. Nyss nämnda överträdelser innebär 
även brott mot djurskyddslagen varför du som uppfödare riskerar 
böter eller fängelse vid överträdelse. Detta är inte en rekommen-
dation, det är inte heller tillåtet att slira med några dagar, det är 
ovillkorliga tider, minst betyder minst 365 dagar, inte 363 eller 
364. Vid minsta tveksamhet, vänta med parning till nästa löp! 
Det förekommer tyvärr också att uppfödarna missar att en tik 
fyllda sju år och som tidigare haft valpar måste veterinärbesiktas 
före parning. Besiktningen ska genomföras som en besiktning 
före parning av äldre tik och veterinären ska ha vetskap om varför 
besiktning sker samt ta ställning till om tiken är i kondition för 
att få en valpkull. Intyget får vara maximalt en månad gammalt 
vid parningstillfället. Det har även hänt, flera gånger, att tik över 
sju år utan tidigare kull valpat vilket inte är tillåtet. 

Som skäl för överträdelserna anges ofta tjuvparning. Därutöver 
noterar UKK att de flesta överträdelserna mot grundreglerna 
begås av uppfödare som har kennelnamn och vanligen fött upp 
minst tre kullar och i allmänhet fler och därför borde känna till 
regelverket bättre. Övereträdelser mot hälsoprogrammet, det vill 
säga att man underlåtit att HD-röntga någon av föräldradjuren 
före parning, begås huvudsakligen av nya uppfödare, som fött 
upp högst två kullar.

Tänk på att fertila hundar är finurliga och att det inte alltid är 
tydligt när en tik löper, eller hur länge hon löper eller är fertil. Ta 
det säkra före det osäkra och se till att tikar och hanar inte går 
ihop om det finns minsta risk för en tjuvparning. Ta gärna hjälp 
av uppfödarkollegor eller SKKs kennelkonsulenter om du har 
frågor, såväl som avelsråden inom din klubb. Det går också bra 
att kontakta UKKs sekreterare; ukk@skk.se eller den juridis-
ka rådgivningen (08-795 30 90 under telefontiderna eller via 
mejlformulär på www.skk.se) om du har frågor som rör juridik 
och grundregler, gäller dina frågor avel kan du kontakta SKKs 
avdelning för avel och hälsa. 

Med dessa rader vill UKK önska dig som uppfödare eller bli-
vande uppfödare all lycka med din uppfödning. Har du frågor av-
seende den här artikeln går det bra att kontakta SKKs chefsjurist 
Agneta Lönn, företrädesvis via mejl; agneta.lonn@skk.se.
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Planerar du att 
para din tik?
– läs det här först!
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din Artemis känner sändaren av om det finns en ny uppdatering att 

registreras. Spela in och lyssna på skallet. Ljudfilen markeras 

AKSEL LINDSTRÖMS MINNE
TEXT: M-O MATTSSON

JHÄK årsmöte 2019 gav styrelsen i uppdrag att finna former för hur en fortsättning av
Aksel Lindströms minne skall hanteras. Som en del i detta gav JHÄK information till SÄKs-
samtliga lokal- och rasklubbar i samband med SM 2019, om Aksel Lindströms minne och hur-
detta skall leva vidare. Intresset från lokalklubbarna var väldigt svalt. JHÄK har därför tillsam-
mans med Jämthundklubben beslutat att inrätta en kommitté under JHÄK medrepresentation 
från JHÄK och Jämthundklubben som fortsatt skall hedra minnet av Aksel Lindström.

Utdrag ur stadgar
§ 1
Kommittén för Aksel Lindströms minne ingår i Jämtland-Härjedalens Älghundklubb och omfattas av klubbens 
stadgar. Kommitténs uppgift är att vårda minnet av Aksel Lindström genom att dela ut en särskilt utformad 
minnesplakett till förtjänta personer som gagnat jämthundens utveckling.
§ 2
Plaketten utföres i brons. Den återger på ena sidan bröstbild av Aksel Lindström med texten ”För Jämthundens 
gagn” och på andra sidan avses att ingravera mottagarens namn och datum för överlämnandet.
§ 3
Plaketten kan tilldelas den som med framgång och i hög grad gagnat arbetet för jämthunden och därigenom 
medverkat till förbättring och utveckling av rasen, samt den som i andra sammanhang, inom hundorganisa-
tioner etc, medverkat till jämthundens främjande och utveckling. Plaketten kan erhållas endast en gång.
§ 4
Förslag till kandidater för erhållande av plaketten kan framläggas av envar medlem i Svenska Älghundklubben 
och Jämthundklubben, genom vederbörande lokalklubbs styrelse och styrelsen för Jämthundklubben.

Kommittén för Aksel Lindströms minne uppmanar medlemmar att genom resp. lokalklubb att insända 
namnförslag till kommittén med motivering.(se § 3 ) Namnförslag sänds före 1 november 2021 på email till 
JHÄK sekreterare; perming.lisa@hotmail.com

Jämtland Härjedalens Älghundklubb Svenska Jämthundklubben
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Tracker Artemis
Framtidens sändare redan i dag. Tracker Artemis 
utvecklades med ny teknik, som redan från början 
är anpassad för framtiden. I takt med att tele- 
operatörerna bygger ut sina IoT – 4G nät blir 
Artemis bara bättre och bättre. Tracker Artemis, 
marknadens första ”smartsändare” med IoT.

Följ oss på sociala medier eller www.tracker.se

Två nätverk
Tracker Artemis arbetar över två nätverk, GSM och IoT-4G.  
IoT innebär möjligheter till många smarta lösningar.  
Tillsammans ger de båda nätverken överlägsna  
möjligheter till nya tekniska lösningar och  
bättre täckning. 

Automatisk uppdatering
All uppdatering av mjukvaran sker med automatik. När du startar 
din Artemis känner sändaren av om det finns en ny uppdatering att 
hämta. Finns det en sådan laddas den ner direkt. Nästa gång du 
startar sändaren installeras uppdateringen.

Lyssna på hundens skall
Hundens skall visas på telefonens display. Antal skall/minut  
registreras. Spela in och lyssna på skallet. Ljudfilen markeras  
på spåret.

Avancerad antennfunktion
Artemis har två antenner, en inre och en yttre (extern). Vid  
eventuell skada på den yttre antennen växlar Artemis  

automatiskt över till den inre.

Säkerhetslampor
Skall hunden synas i mörker.  
Närmar sig hunden en väg. Slå  
på sändarens ledlampor direkt  
från telefonens programvara,  
Tracker Hunter 6.
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Vid framkomsten får vi en tur runt om i 
byn och det berättas om en gammal jägare 
som heter Nils Andersson-Skott f 1865 
– d 1942 som kom till Ullisjaur och togs 
hand om som liten. Efter att fått se gamla 
fotografier och läst en del gamla tidning-
sartiklar så förstår man att dessa kommer i 
från en by där jakten sedan länge har haft 
en stor betydelse.  

En tidig septembermorgon vaknar vi upp 
i Ullisjaur. vädret för dagen har det lovats 
hård nordvästlig vind och regn. Termome-
tern visar två grader och det skall jagas älg 
med Jämthundar. Vi skall samlas klockan 
06:30 för att gå igenom vilka områden som 
skall jagas. Med ut i skogen för dagen är 
Christer och Stig Jonsson samt Christers 
dotter Josefin Jonsson. Vi skall släppa 
tre hundar och jag kommer att gå med 
Christer. Christer skall gå med tiken Ullis-
jaurlandets Rojja, Stig kommer att släppa 
Ullisjaurlandets Ludde II och Josefin har 
med sig Gråskallets Fanny. 

Klockan är strax efter sju när vi släpper. 
Rojja gör några sökturer och kommer 
tillbaka till oss och vi fortsätter framåt. När 
vi kommer fram till myrkanten, ser vi Rojja 
försvinna och Christer vänder sig om och 
säger att nu kommer upptaget. Det tar inte 
många minuter från att Christer säger detta 
som vi hör Rojja börja skälla, klockan är då 
08:43. Rojja har upptag på ett okänt djur, 

det verkar stå bra i det dåliga vädret och vi 
hör Rojja jobba på bra cirka 950 meter ifrån 
oss i den hårda vinden. Christer tar klockan 
10:05 upp pejlen för att kolla var mer exakt 
Rojja står och hur vi skall ta oss in på stån-
det på bästa sätt. 

Under tiden som vi väntar så har Christer 
kontakt med både Stig och Josefin som 
också har upptag på älg, alla tre hundarna 
har stått och skällt för fullt sedan innan 
klockan 09:00. Vi tycker att det känns som 
att det kommer bli en bra dag trots regnet 
som öser ner. 

När vi nu klockan 10:25 bestämmer oss för 
att påbörja ansmygningen på ståndet så hör 
vi att det låter som att det har flyttat på sig, 
Christer tar upp telefonen för att titta på 
pejlen och ser då att det har gått över i ett 
gångstånd och är på väg västerut och mot 
sjön. Vi tänker att vi ska försöka genskjuta 
ekipaget innan det kommer ner till sjön, 
men älgen var snabbare och simmar över 
sjön som är nästan 600 meter bred.

På strandkanten ser vi hur Rojja skäller på 
älgen som visade sig vara en skaplig oxe. 
Vi försöker få några bilder men det långa 
avståndet i kombination med att vädret nu 
övergått i snöblandat regn med en vind på 
10 till 15 m/s gör fotografens jobb svårt. 
Rojja får älgen att gå ner i vattnet en gång 
till och den simmar nu längs med sjön när 

Rojja väljer att ta land istället och fortsät-
ter att skälla på älgen som simmar. Efter 
ungefär 300 meter så simmar älgen förbi ett 
berg som går ut i vattnet, vilket gör det svårt 
för Rojja att följa med. Rojja väljer att ta sig 
över berget något längre in från sjön vilket 
gör att älgen nu får ett försprång och tar sig 
upp på land och ger sig in i skogen. 

Efter ungefär 10 minuter så har Rojja fått 
upp oxen igen och nu står hon och skäller 
för fullt. Vi bestämmer oss för att ta oss 
runt sjön och har nio kilometer att gå men 
nu står det fast riktigt bra och när vi bara 
har 200 meter kvar så gör vi oss klara för 
att börja gå på igen. När klockan närmar 
sig 14:00 skall vi snart gå in. Vädret har sina 
fördelar nu, vi kommer helt rätt i den hårda 
vinden och det är relativt bra mark att ta sig 
in på ett stånd. Vi lyckas komma in på 50 
meter när vi upptäcker att det är älgko som 
Rojja har bytt till och eftersom det är full-
skjutit på hondjur så väljer Christer vissla in 
för att koppla upp Rojja. Vi vänder hemåt 
för att få en välförtjänt bastu och senare äter 
vi en god middag och diskuterar hur dagen 
har varit. Vi kommer in på att det ofta är 
väldigt bra jakter vid dåligt väder. Detta är 
något vi alla instämmer om, vad det kan 
bero på låter vi vara osagt.

Hemma vid köksbordet i Storuman sitter 
Christer, Stig och syskonen Josefin och 
Jesper. Christer och Stig är två bröder som 

Ullisjaur-
landets 
kennel 
Vi har fått chansen att för en dag följa med familjen Jonsson 
och Ullisjaurlandets kennel på älgjakt i Västerbotten. Vi 
är några mil utanför Storuman och hembjudna till byn där 
Christer och Stig kommer ifrån. 
TEXT: DENNIS SUNDBERG

TEXTBEARBETNING: NINA CHARLES OCH CAMILLA ALMLÖF

Storuman
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en gång startade Ullisjaurlandets kennel år 
2000. Under åren har det hunnit bli ett gäng 
hundar. Christer och Stig har tillsammans 
tagit fram 20 champions och ännu fler mer-
iterade, samt fött upp över 220 valpar. 

Att det just blev rasen jämthund var 
en slump. Christer berättar att det var 
meningen från början att hålla på mer med 
trädskällare men när dom fick en trädskäl-
lare som ställde älg så föddes idén om att 
skaffa sig älghundar. Sedan provades flera 
raser men ingen av raserna imponerade på 
dom tills dom fick fram jämthundshanen 
SE JCH Vålvallens Rex 1989. Sju år senare 
fick dom sin första jämthundstik, Älghim-
lens Rajsa, som blev SE JCH. Hon blev 
deras första älghund med något extra som 
gjorde att dom bestämde sig för att göra en 
parning på denna tik. Och sedan har det 
bara fortsatt. Christer och Stig fick aldrig 
någon hund att vinna SM, men har inte 
varit långt ifrån, med Ludde II blev det en 
tredjeplats i Sälen. 

För dom som känner familjen Jonsson så är 
det riktiga tävlingsmänniskor. Både Christer 
och Stig har varit framgångsrika i både 
skidor och löpning. Stig kom på 12e plats 
i Vasaloppet 1983 och dom har båda blivit 
värvade till Skellefteå AIK och har vunnit 
Vindelälvs loppet för den klubben. Josefin 
har inte varit sämre, hon tog SM guld med 
MODO hockey 2012. Så nu har tävling-

sinstinkten kommit inom familjen och 
Josefin och Jesper skall nu inom en 5 – 10 
års period få fram en sådan bra hund så att 
dom kan kvala in till SM, med siktet inställt 
på en förstaplats hoppas dom på detta sätt 
kunna visa upp att den nya generationen 
kan dom med.   

Familjen står nu inför ett generationsbyte 
där barnen Jesper och Josefin skall ta över 
kenneln och Christer och Stig skall dra sig 
tillbaka något. Christer och Stig kommer 
fortfarande att stå vid deras sida med tips 
och råd men skall på sikt låta Jesper och 
Josefin ta över helt. Ullisjaurlandets kennel 
kommer fortsätta att satsa på jämthundar 
med god jaktlust men kommer att lägga 
mer fokus på att hitta jämtar med bra 
ståndegenskaper. Josefin nämner att det på 
senare år i mellan och norra Sverige blivit 
svårare att få älgen att stå. Vad detta beror 
på är idéerna många av och säkert finns det 
olika anledningar beroende på område. 

Jesper och Josefin är överens om att dom 
vill ha kvar jämthundens stabila grund som 
utgör bra psyke, trygghet och stabilitet. 
Jämthunden skall vara lika bra i hemmet 
som den är i skogen. Och då gäller det 
att avla på rätt förutsättningar. Vid varje 
parning så går man noga igenom vilka 
tänkbara hanar som kan vara aktuella. För 
att få en så bra uppfattning och bedömning 
som möjligt på hanen som man tycker är 

intressant så lägger man ner en del arbete på 
att kolla på bland annat tidigare kullar. Man 
kontaktar ägaren som får ge sin berättelse 
om hunden. Domaren som har gått jaktprov 
med hunden får även berätta sin upplevelse, 
detta för att man skall få en så bra bild av 
den framtida kullen som möjligt för att 
kunna leverera bra jakthundar till nya hem.    
 
Josefin har med sina valpar jobbat mycket 
med kontakt både i hemmamiljön och i 
skogen. Kontakt med hunden är extremt 
viktigt för att få ett bra samarbete på 
jakterna senare. Det finns ett ordspråk som 
Josefin berättar om och det är att “man 
får den hunden man förtjänar”, och det 
ligger mycket i detta. Självklart har inte alla 
hundar det i sig men du som valpköpare har 
en stor del hur du vill forma din älghund i 
framtiden. Spårträning är också något som 
syskonen lägger ner mycket tid på redan i 
tidig ålder på valpen, dom använder sig då 
av älgklövar och annat från älgen. Det är bra 
att prägla valpen på det vilt man kommer att 
jaga med hunden, även om det ligger rotat 
hos rasen från början kan man ge rätt vä-
gledning. Utöver det som Josefin och Jesper 
gör med sina valpar så lägger dom mycket 
tid på att vara i skogen med hundarna och 
får på så sätt tidigt in skogsvanan.

Stig Jonsson                                                  Jesper Jonsson                                                   Josefin Jonsson                                             Christer Jonsson.
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Den första spontana frågan till Nils Rø-

naas när vi börjar intervjun om hans jämte 

Tuike Salon Garita, är varför valet föll på 

en hund från Finland? 

– I Finland så genomgår hundarna ett 

flertal jaktprov, vilket gör att man får 

sig en bättre uppfattning av hundens 

egenskaper i dom olika momenten, svarar 

Nils.

Nils fastnade för parningen mellan 

Sörombäckens Gottfrid och Tuike Salon 

Wilma. Han sände ett mejl för att visa 

sitt intresse till kennel Tuike v/Jukka och 

Tuija Kilpinen Outokumpu i Finland, 

och det resulterade i en 20 timmars resa 

enkel väg, från Vormsund i Norge till 

Outokumpu i Finland, för att hämta hem 

Tuike Salon Garita i september 2012. I 

och med att Garita kom till Nils och hans 

fru Grethe i början på hösten så föll det 

sig naturligt att ha henne inne istället för 

att ha henne i hundhuset med dom övriga 

hundarna. 

– Det bidrog bland annat till att vi fick ett 

väldigt speciellt band till varandra. Hon 

satt ofta och pratade med mig i soffan när 

jag kliade henne, säger Nils. 

Han berättar vidare att när våren kom så 

körde han igång skogsträningen med Garita.

– Jag såg redan då att det fanns mö-

jligheter där. Hon var väldigt självständig, 

sökte ut rejält för att vara så ung. När hon 

ståndade sin första älg så insåg jag att det 

fanns flera goda egenskaper hos henne, 

bland annat skallet, som var grovt och 

hörbart för att komma från en tik, samt 

att hon använde nosen på ett bra sätt. Hon 

hade en lätt och fin kropp som gjorde att 

hon la mycket mark under sig på kort tid. 

Första jaktprovet gick Nils med Garita 

när hon var 16 månader gammal, där hon 

kammade hem 84,5/100 poäng. 

– Hon gjorde ett väldigt bra prov, det var 

lite snö på backen och några minusgrad-

er och Garita fann älg ganska snabbt. 

Domaren och jag var inne på ståndet flera 

gånger för att prova lydnaden, men det 

resulterade i att hon bara öste på mera, 

säger Nils och skrattar. 

Han fortsätter, 

– Det blev mycket sent innan hon gav sig, 

hon gillade inte att korsa större vattendrag 

men denna gång gjorde hon det, hon var en 

enda stor isklump när hon kom tillbaka.

Nils berättar om ytterligare ett jaktprov 

som visar på hennes enorma jaktlust. 

Den gången fick Garita tag på en älgtjur 

som sprang långt över fjället och genom 

fårhagar, vilket domaren inte tyckte såg 

bra ut, dom fick tag på henne på fjället 

och körde tillbaka för att göra ett nytt 

släpp. Garita fick då tag på en ny älg som 

blev stött av en fågeljägare och det result-

erade i att älgen började skena, och färden 

gick även denna gång ut över fjället.

– Domaren åkte hem och jag blev kvar, 

jag hörde henne skälla under nattens gång. 

När det ljusnade så började jag att gå mot 

ståndet och inte förrän klockan var sju 

på morgonen så gav hon sig, så att starta 

jaktprovet dag två blev inte aktuellt. 

Nils säger att Garitas mindre bra 

egenskap har varit just lydnaden. 

– Ofta blev det till att vaka över natten i 

skogen, trots detta avslutade hon jaktprov-

en med höga poäng eftersom hon klarade 

dom andra momenten så bra.

Sedan startade Nils Garita på jaktprov 

i Sverige där hon blev JCH och fick 

78,5/100 poäng. 

TUIKE SALON 
GARITA  
Jämthundklubben har intervjuat Nils Rønaas för att ta 
reda på mer om hans tid med jämthundstiken 
Tuike Salon Garita, född i Finland år 2012.
TEXT: GUNILLA ÖBERG
TEXTBEARBETNING: NINA CHARLES & CAMILLA ALMLÖF

TUIKE SALON GARITA 
NORD JCH NOV-13 NORD J (LÖ) CH CIB NORD UCH NORD J (LÖ) CH NJV-13 NV-13 NVV-20
2012–2020
Ägare: Nils Rønaas, Vormsund Norge
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FI44553/12 NORD UCH NO V-13 NORD J(LÖ)CH C.I.B. C.I.B NORD UCH NORD J(L)CH NJV-13 NV-
13 NVV-20 TUIKE SALON GARITA
U. FIN18413/08 TUIKE SALON WILMA
E. SE37032/2010 SÖROMBÄCKENS GOTTFRID
 
Garitas eget kullvärde är unikt, kullvärdet är 13/16.
Kullen är omtalad både i Sverige, Norge och Finland.

Hon blev klar SE/NO JCH när hon var 2 
år och 4 månader. 

2016 startade Nils Garita på jaktprov i 
Finland som lyckades bra, Garita slutade 
där på 87,5/100 poäng.

Garita blev NORD J(LÖ)CH när hon 
var 4 år och 5 månader.

Garita har fyra kullar efter sig och just 
nu så ligger jaktprovsmeriterade avkom-
mor på ca 40% men flera avkommor 
från parningen med Jonny Stenmans 
hund Rusmosan Elmo beräknades starta 
på jaktprov hösten 2020 så den siffran 
beräknas att stiga. 

Garita såg onekligen väldigt bra ut så 
med henne turnerade Nils land och rike 
runt. 

– Det är ett spännande intresse där 
man får träffa mycket folk med samma 
intressen. 

Garita hann med att straxgå  över femtio 
utställningar. Fyrtio i Norge och tio 
i Sverige där hon fick CK på dom 
flesta. Fyra utställningar i Finland som i 
skrivandets stund inte har kommit in på 
hittaalghund.se. Nils och Garita tävlade 
in i det sista och bara någon månad innan 
hon tragiskt nog gick bort i en hjärtin-

fa

farkt så vann Garita en tävling och tog 
hem titeln norsk veteranvinnare. 

–Den bästa stjärna av alla stjärnor har 
gått förlorat, säger Nils. 

För tre år sedan så behöll Nils en tikvalp 
efter parningen mellan Tuike Salon 
Garita och Elgstöa’s Grey, och nämnda 
Haresjöen’s G-G Odessa har redan radat 
upp många meriter, så strålglansen lever 
vidare efter Tuike Salon Garita.
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TILLSAMANS ÄR VI STARKA
Jämthundsklubben är en rasklubb som arbetar för att tillvara jämthundens specifika intressen 
inom bland annat avel, jakt extriör. 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

Vid ansökan om medlem eller frågor. Gå in på hemsidan, där finns den information du behöver. 
Klicka dig fram till den info som önskas. 

Välkommen!

Svenska

Jämthundklubben
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Prislista
Uppslag 6 000 kr
Helsida på 4 000 kr
Halvsida 3 000 kr
Kvartsida 2 000 kr
Åttondelssida 1 500 kr

De annonsörer som köper i båda tidskrifterna får 
30% rabatt. Medlemmar som önskar annonsera avels, 
valpannonser har alltid 30% rabatt.

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

Utgåvor
Nr 1. Februari
Nr 2. Augusti

Format 
Uppslag 450x298mm + 5 mm utfallande
1/1 sida 225x298 mm + 5mm utfallande
1/2 Sida liggande 185 x 120 mm
1/2 Sida stående 90 x 254 mm
1/4 sida liggande 185x59 mm
1/4 sida stående 90x120 mm

Annonsprislista Jämthunden
Jämthundklubben är en rasklubb under Svenska Älghundklubben / Svenska kennelklubben. Klubben har ca 
2000 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.

Svenska 
Jämthundklubben

250 kr (familjemedlem 50 kr). Sätts in på pg/nr 1862899-0 
Svenska Jämthundklubben. Gå in på hemsidan och anmäl dig, 
www.jamthundklubben.nu. Under fliken “bli medlem” fyller 
du  i namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Sätt in 
medlemsavgiften samtidigt. Därefter kommer ett välkomst-
brev samt det senaste numret av tidsskriften Jämthunden.

Intresserade från Norge och Finland ska använda sig av 
pg-numret + dessa bokstäver och siffror: IBAN: SE16 9500 
0099 6026 1862 8990, BIC: NDEA SESS 

Så här blir jag medlem i 

www. jamthundk lubben . se
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Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska 
Jämthundklubbens årsmöte den 19:e februari 2020.
Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon 
gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten 
”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den sista dagen i månaden 
före kallelsen utfärdas och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejlad-
ress hos klubben – ta kontakt med Robin Nääs via robinnaas@hotmail.com Samtliga medlemmar som uppfyller ovan 
kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. 

Rambudget
Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av 
rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Michael Lundqvist eller Rolf Johansson som har behörighet att 
lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via michael.lundqvist64@gmail.com eller rjskogab@telia.com

Val
Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till 
valberedningen och ska innehålla:

· Namn på den nominerade

· Den post nomineringen avser

· Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

1. Justeringsperson

2. Ordförande

3. Styrelseledamot

4. Suppleant

5. Revisor

6. Revisorssuppleant

7. Valberedningens sammankallande

8. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den 
nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Peter Antonsson via antonsson@jamthundklubben.nu.

Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är 
valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kallelse till Svenska 

Jämthundklubbens 

årsmöte 2021
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Foto: Emil Westling

För att 
jämthundar  
är speciella

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Hos oss får du en specialanpassad försäkring för din hund, som tar hänsyn till just den  

rasens specifika behov. Vi har fört skadestatistik över de flesta hundraserna i Sverige  

under många år och det är den erfarenheten som gör att vi kan anpassa försäkringen  

efter de utmaningar som din hund möter i vardagen. 

 Är din hund lite äldre? Inga problem, vi försäkrar självklart äldre hundar och du får  

samma veterinärvårdsbelopp genom hela hundens liv.
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KLÄDER FÖR 
ÄLGHUNDFÖRAREN

harkila.com  

HÄRKILA MOOSE HUNTER

Härkilas produkter säljs hos auktoriserade Härkila återförsäljare. Du hittar närmaste återförsäljare på www.harkila.com

Moose Hunter är en kollektion som är speciellt för älghundföraren. Den innehåller undertröja 
i stretchande tunt funktionsmaterial, supertyst stretchande fleecetröja med huva, en vändbar 
dunväst som håller dig varm då du passar samt jacka och byxa i tyst GORE-TEX tyg som gör att 
du håller dig torr i alla väder. Även handskar, keps och ansiksmask hör till serien. Dessutom har vi 
tagit fram en superlätt och underhållsfri hundförarkänga. Läs mer om våra hundförarkläder www.
harkila.com eller varför inte besöka din jaktbutik för att prova Moose Hunter serien.

Moose Hunter jacka

Str. 46-58 · Kr. 5.995:-

Moose Hunter byxa 

Str. 46-58 50/31”-56/31”  

· Kr. 4.495:-

Moose Hunter fleece 

Str. S-3XL · Kr. 1.995:-
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