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www.älghundklubben.com/dalarna/ 
 

Vi hoppas ni haft ett par trevliga och 

minnesvärda dagar här i vackra Sälen 

Vi vill tacka alla domare, vägvisare och 

övriga funktionärer som på ett eller annat 

sätt gjort årets Älghunds-SM möjligt! 

  

 

Älghunds-SM 2018  

Sälen, Dalarna  

I SAMARBETE MED  
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Dalarnas Älghundklubb hälsar dig välkommen till 2018-års 
Älghunds-SM som i år hålls här i de vackra omgivningarna 

runt omkring Sälen.  

Vi hoppas att detta erkänt älgrika område skall ge våra   
tävlingsekipage, domare, vägvisare och givetvis alla    

funktionärer och övriga inblandade, en mycket trevlig och   
minnesrik tävlingsdag i skogen och upplevelsen runt       

tävlingen.  

Vi ser fram emot att få följa alla ekipagen från staben och 
var mans koja via Tracker och BearPlays Live-sändning.  

Vi hoppas att alla hundarna får tag på trevliga älgar så att vi 
får höra den ljuva sången från ståndskallen.  

Jag vill å Dalarnas Älghundklubbs vägnar rikta ett stort tack 
till markägare, sponsorer, funktionärer och alla övriga som 

hjälper oss att göra 2018-års Älghunds-SM möjligt. 

Må bästa Älghund vinna! 

 

Jan Zackrisson 

Ordförande, Dalarnas Älghundklubb 

 

 

 

Dalarnas Älghundklubb - Älghunds-SM 2018 
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PRISPONSORER: 
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SILVERPONSORER: 

GULDSPONSORER: 
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Tävlingskommitte  

Tävlingsvärd: Jan Zackrisson 

Provansvarig: Jan-Anders Thorud 

Fullmäktige: Stefan Mattsson 

Kommisarie: Sebastian Tång 

Markansvarig: Sebastian Tång 

Sponsoransvarig: Per Blomqvist 

Pressansvarig: Tony Carlborg 

Internet redaktion: Robin Helgesson 

Funktionärer på plats: Hela styrelsen 
 

Förläggningsansvarig: 

Anette Eklund 

Boende: 

Kläppen Ski Resort, Sälen 

Tfn: 0280-96 200  

 

Tävlingsveterinär: 

Nordvärmlands Smådjurspraktik i Torsby 

Vasserudsvägen 4, 685 93 Torsby 

Tfn: 0560-144 22 - 070-264 40 88 
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Samarbetspartners 
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PROVRUTEPONSORER: 
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Ett STORT tack till alla våra 

Sponsorer 

PROVRUTESPONSORER: 
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Presentation av Provrutor SM 2018  

   Vägvisare  Domare 

 

1. Ing:fa Erik Dahlin AB - Gulliksflot 

   Erik Larsson Bernt Runnelid 
 

2. Interjakt Borlänge - Hållberg  

   Tomas Andersson Lars Berglund  
 

3. Mellanskog - Mångsbodarna  

   Per Persson  Peter Sundqvist 
 

4. Stora Enso - Östfjället   

   Filip Pettersson Mats Larsson 
 

5. Svedea - Mornäs Kyrkby   

   Lars Johansson Johan Bergius 
 

6. Fiskarheden AB - Fiskarheden  

   Robin Helgesson Jonas Karlsson 
 

7. Siljan - Mattsåsen   

   Mats Jakobsson Lars Carstedt 
 

8. Simonssons Rör - Sörnäs-Hammarsbyn 

   Magnus Mattis  Lars Pettersson 
 

9. Bygg & fasad Bengt Glaas AB - Heden 

   Mats Johansson Pär Åstrand 
 

10. BillerudKorsnäs - Gärdås  

   Fredrik Eriksson Berny Ewaldsson 
 

Reservrutor: 
 

Piltsätern  Nicke Bergman 
 

Råberget  Mats Larsson  
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Torsdag 27/9 
 

12:00 - 15:00  Incheckning, Anmälan, Lättare förtäring 

 

15:00  Genomgång med Domare 

  

15:30  Genomgång med Vägvisare 

 

16:00  Invigning, presentation och lottning av provområden 

 

17:00  Fotografering av hundar och provekipage  

   

18:00  Middag  
 

Fredag 28/9 
 

04:30  Frukost / Matsäck för de tävlande 

 

06:30  Släpp i resp provområde 

 

07:00  Frukost för Övriga 

 

09:00  Ordförandekonferens - Svenska Älghundklubben 

 

12:00  Lunch (med möjlighet för provgrupperna att äta fram till kl 17:00) 

 

17:00  Kollegium 

 

19:00  Prisutdelning och korande av den Svenska Mästaren 2018 

 

20:00  SM-Bankett 
 

Lördag 29/9 
 

07:00 - 09:00 Frukost / Utcheckning, Hemresa 
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J, Lalabons Coda SE26671/2014  

Lalabons Coda är en samarbetsvillig hund som gärna har kontakt 

med föraren. Han har en tydlig ”på- och av-knapp” mellan skogen 

och i hemmet. Det roligaste med honom är drivet, han vill alltid 

att det ska hända något när man är i skogen. 

   Sydsvenska ÄK - Älghunds-SM 2018 
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Provområdesöversikt 
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Tävlingsområdet för Älghunds-SM 2018 är vackert beläget i omgivning-

arna runt Sälen i Dalarna. Här finner man årets utgångspunkt, Kläppen 

Ski Resort som ligger ca 15 km söder om Sälen by, där är även tävlings-

staben placerad. Härifrån har deltagarna mindre än en timmes bilfärd ut 

till sina provrutor som är lämpligt placerade runt omkring Sälens djupa 

skogar. Alla provrutorna är omväxlande och bitvis kuperade, de är 

även beprövade provmarker som varierar mellan 5-10.000ha i storlek. 
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Ares är en stark hund med stor vilja att göra rätt i alla lägen, jaktmäss-

igt väldigt jämn och har god förmåga att ställa älg i upptaget. Ares gör 

alltid sitt bästa i skogen. En underbar familjemedlem som gärna gör 

"cirkuskonster" för att charma sin omgivning. 

SE J(LÖ)CH, Ares SE34845/2013  
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SE J(LÖ)CH SE UCH, Juhlinbäckens Nero SE21282/2016 

Nero är en mycket trevlig och snäll hund, både hemma och i skogen. 

Han är en hund som har det mesta man kan önska sig, extra utmär-

kande är dock samarbetet och lydnaden vilket jag också värderar högt. 

Nero har också alltid varit bra på återgången efter en sken älg, även om 

han nu efter lite mer erfarenhet även börjat visa en större envishet.  

  Västsvenska ÄK - Älghunds-SM 2018 
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Buoris (Ludde II) är målmedveten men trots det en väldigt lydaktig 

hund med stort sök och bra ståndegenskaper. Han har ett väldigt 

starkt psyke och räds inte för att kämpa in i det sista med sina byten, 

även om det innebär att han självständigt försöker att fälla djuret. 

Många gånger så kan man tro att han är en knähund, eftersom han 

gärna kelar och kryper upp familjemedlemmarnas famn om tillfälle ges. 

J, Ullisjaurlandets Ludde II (Buoris) SE25174/2013  

    Västerbottens ÄK - Älghunds-SM 2018 
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Jori ä.k.”Huss” är en jaktstark unghund med god lydnad och fantastisk 

mentalitet. Som familjemedlem är han klok, lugn och lättlärd. Jaktligt har 
han mycket energi och jagar tillsammans med sin förare, där lugna upptag 

är hans styrka. Kort o gott en riktigt trevlig hund, som har en del kvar att 
lära!! Namnet Huss kommer från en tidigare Brynässpelare, likt alla andra 

våra tidigare och nuvarande hundar, vilket ger en extra krydda då tävlingen 
går av stapeln i "Leksingarnas rike" Dalarna.  

SE J(LÖ)CH, Albertssons Jori, SE33636/2016  

  Östsvenska ÄK - Älghunds-SM 2018 
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Cross är en hund med många goda egenskaper. Bra sök med kontakt-

sökande, lugna upptag och flyr älgen ändå så har han väldigt hög fart för 

att försöka ställa älgen, och går inte det inom rimliga avstånd så söker 

han sig alltid tillbaka till husse. Dessutom har han mycket bra lydnad. En 

klok och snäll hund som man har med sig hela dagen och med sig hem 

på kvällen.  

SE J(LÖ) CH SE UCH, Gläjsjöns Cross SE22396/2015  

    Västernorrlands ÄK - Älghunds-SM 2018 
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Asta är en lugn och harmonisk familjehund som visade tidig jakt, 
den första älgen sköts på stånd vid nio månader och det första jakt-

provet slutade med ett 1:a pris när hon var ett år. 

SE J(LÖ)CH, Röamossens Asta SE15977/2016  

  Bergslagens ÄK - Älghunds-SM 2018 
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Enya är en 4 årig tik från Gärdeforsens kennel. Hon är mycket lugn och 

snäll i vardagen och väldigt följsam i skogen. Hon har ett bra driv och 

är duktig på att sök och finna älg. 

J, Gärdeforsens Enya SE27968/2014  

Jämtland/Härjedalen ÄK - Älghunds-SM 2018 
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Zorro är min första hund och han har gjort en fin resa. Han visade tidig 

mognad och jaktlust, den första älgen på stånd sköt jag för honom redan 
när han var 6 månader gammal. Han har hamnat på pallen 3 år på Jämt-

hunds ukm. Zorro är en hund som är väldigt aktiv på ståndskallet vilket 
leder till att man till 99% får skottläge. Vid skarpt före söker han kontakt 

inne på ståndet, då man kan följa med honom in till älgarna.  

SE J(LÖ) CH, Renkirannan Zorro, SE49233/2011  

    Dalarnas ÄK - Älghunds-SM 2018 

15 

 

         Stora Enso - Östfjället Page 15 
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Affe är en kraftfull och hållbar hund, han har med rejält skall under jakt. 

Han är en mycket lugn hund hemma, så lugn att man knappt märker av 

honom. Affe har alla de jaktliga egenskaper som jag tycker en jämte ska ha. 

SE J(LÖ) CH SE UCH, Sjödyns Affe SE35281/2010  

        Gävleborg ÄK - Älghunds-SM 2018 
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