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Hösten har gjort sitt intågande med de fösta riktiga frostnätterna och klara kalla mornar 
med sådan där riktigt härlig luft. Men jag måste motvilligt säga att jag verkligen hoppas 
att vintern vill vänta ett tag med att komma hem till mig. Mest p.g.a. att hundgården 
som skulle ha stått färdigbyggd i somras, fortfarande ligger ner i form av brädhögar och 
nätrullar.  
Nåja för er som jobbade ordentligt under sommaren och blev färdiga i tid, känns säker 
den kyliga morgonluften som mycket inspirerande att få komma igång med höstträ-
ningen. 
 
Hösttid innebär också Kick-Off tid. Liksom förra året är denna träff förlagd till Högar-
na, jag hoppas att så många som möjligt kan lägga undan sina göromål och komma till 
Högarna på denna träff. Den här första träffen för säsongen är för många en inspira-
tionskälla, här finns möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och ta del av and-
ras . 
Det är även en viktig del av arbetet att skapa aktiviteter under säsongen som känns in-
tressanta och givande. 
Den preliminära aktivitetsplanen är fylld med frågetecken. I år finns inga större offici-
ella tävlingar inplanerade och Åredragets framtid är mycket oviss. Vi måste i första 
hand försöka ”skaka liv” i vår slumrande klubb. Det är ett arbetet som vi alla kan hjälpa 
till med genom att komma med idéer och egna initiativ på intressanta och roliga träffar. 
 
Jag vill även ge en liten information om målet för den fond som upprättats till minne av 
Sverre Erixon. Fonden innehåller idag ca 15.000 kr och kommer i första hand att an-
vändas till att sätta upp ett vindskydd till fjälls, som klubben och allmänheten skall kun-
na använda. Vi letar efter en lämplig plats för detta vindskydd och har hitta några alter-
nativ som vi ska titta lite närmare på. Om allt går i lås kommer vi att bestämma några 
dagar där vi hjälps åt att bygga, frakta upp och färdigställa denna lilla stuga. Jag åter-
kommer med mer information senare. 
 
En sista sak 
 KOM IHÅG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN SENAST 31/10 
Annars kommer du att bli utan Dragblad och övrig information från klubben. Styrelsen 
har bestämt sig att vara mycket bestämd på denna punkt, för i fjol så skapade alla sena 
inbetalningar stor oreda i administrationen. 
 
Nej nu måste jag återgå till hammaren och spaden, så att hundgården blir klar någon 
gång. 
 
Ha de.          Mats-Erik 
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i 

Högarna 
 

Lördag 14/10 
kl 14.00 

 
Plats: Gamla skolan i Högarna 

 

Kick-
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¯ Minivarumässa och Byteshandel 

 
¯ Medlemsmöte 

 
¯ ”Hundutställning”  där den fulaste, charmigaste 

och talangfullaste (konster & trix) hunden får pris! 
 

¯ Middag grillat.  (kl. 17.oo) Ta med eget kött, vi håller 
med potatis eller beställ mat genom klubben SENAST 8/10 
 

¯ ”Hund-spa”  Hundmassören Nana Serrander  visar 
och berättar om stretching och massage m.m. på hundar. 
 

¯ Pub  sedvanlig pubkväll med hundsnack 
 
 
 
För dig som önskar finns gammelskolan till förfogande att över-
natta i. 
 
Anmälan och upplysning   
Bosse 0640-131 25   Patrik  070-654 44 42 
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BERÄTTELSEN OM BOSS 

naturligtvis den första kommentaren 
hans ögon. ”Var du tvungen att ta en 
med sådär hemska ögon”. Det andra 
var hans namn. Hur än dom försökte 
säga Buck, så blev det ”Bock” eller 
”Böck” eller något annat konstigt, så 
då fick han heta Boss istället.  
Till hösten var det dags att börja köra 
in Boss och det gick väl skapligt 
framför sparkcykeln, men något an-
nat han var mer intresserad av var 

Hela historien börjar någon gång i 
februari 1994 när jag såg en annons i 
tidningen. ”Blandrasvalpar Jämthund-
Husky 500 kr/st”. 
Ett år tidigare hade jag blivit intresse-
rad av slädhundar efter en veckas prao 
hos Morgan Westerlund. Nu hade jag 3 
hundar och jag ville naturligtvis ha en 
till så fick ett 4-spann. Mina föräldrar 
tyckte däremot att det började bli lite 
trångt i huset med 3 huskies och mam-
mas newfoundland (som tog plats för 
två !) 
Då började jag bearbeta farfar och far-
mor i stället. Jag kunde ju ha valpen där 
för det var ändå där jag tränade. Dom 
hade redan en jämthund och den behöv-
de väl lite sällskap! Dessutom var det ju 
jämthund i valpen, så den kanske skulle 
gå att jaga med också. Efter mycket tjat 
skulle den få bo där, så jag ringde på 
annonsen och bestämde en tid för att 
titta på valparna som fanns någonstans 
utanför Järpen. 
Alla valpar var tecknade som jämthun-
dar, men det fanns en som hade blå 
ögon. Jag ville ju ha en som såg ut som 
en slädhund, så jag tog den. Jag hade 
redan bestämt att den skulle heta Buck 
(eftersom jag nyss hade läst skriet från 
vildmarken). 
Väl hemma hos farfar och farmor var 

Så här i jakttider tänkte jag passa på att berätta om en annorlunda 
hund jag haft. 
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älgar. Farfar fick skjuta första älgen 
för honom när han var 10 månader. 
Inte på ståndskall men han jagade 
den i alla fall. 
När snön kom skulle det köras släde. 
Jag hade fått en björkis av min far-
bror i julklapp och nu hade jag 4 
hundar att köra med. Men ju längre 
vintern gick, desto mer insåg jag att 
Boss var nog mer intresserad av älgar 
än att dra släden. Han tyckte det var 
roligt att få följa med och springa 
men efter några kilometer sprang han 
mest och tittade på naturen. 
Följande sommar köpte jag en ny 
valp från Morgan och då när jag inte 
behövde Boss längre frågade min 
farbror Mats om han fick köpa Boss 
av mig, för han var utan älghund. Det 
fick han, och han betalade 1500 kr. 
Det är väl den enda affären som jag 
tjänat på i mitt liv! 
När jakten började tog Mats med sig 
Boss till skogs. Dom flesta i hans 
jaktlag skakade bara på huvudet när 
de såg hans blå ögon. Inte kunde väl 
den jaga älg. Till en början fick Boss 
bara jaga när de andra hundarna var 
slutkörda. Det var alltid dom med 
”riktiga hundar” som skulle gå. Men 
en dag så försvann dom där riktiga 
hundarna med en älg som sprang ut 
ur jaktmarken, så då fick Boss rycka 
in. Bara efter en liten stund blev det 
ståndskall ute i skogen och en av 
gubbarna fick skjuta en ”guldoxe” 
för honom. Sedan dess har ingen 

kommenterat hans ögon! En mer per-
fekt jakthund får man leta efter. Han 
har ärvt huskiens höga ben och uthål-
lighet, så det finns inte en älg som 
springer ifrån han. 
Förra året följde jag med Mats en 
dag på jakten. Boss hade varit borta 
en stund när vi hör hur det ”dompar” 
i marken. Mellan träden se vi en liten 
björn komma springandes i full fart 
och två sekunder efter kommer Boss 
i samma fart. Jag trodde inte björnar 
kunde springa så fort! 
Nu i december blir Boss 7 år och 
många älgar har skjutits för honom. 
Det kommer aldrig att finnas en roli-
gare hund, om man inte klonar han 
förståss! Farfar påstår att han är för 
klok för att dra en släde och det kan-
ske han är. 
Men det finns allt lite husky i hans 
blod också för när jag kommer hem 
med mina hundar blir han väldigt 
ivrig och han är expert på att få dom 
att börja yla och då blir Boss tyst och 
bara lyssnar. Han tycker nog att dom 
sjunger fint! 
 

Gunilla Göransson 
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Prel. AKTIVITETS KALENDER 00/01 
 

? dec Träningshelg i Lillholmsjö 
  
? jan Högarna träningstävling, med inofficiellt KM 
  
? feb Lilla Lillholmsjö (juniortävling) 
  
? feb Bondsprinten i Lillholmsjö 
  
????? Åredraget 
  
? Maj Årsmöte 
 Information: Bosse Säll 0640-131 25 


