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Ordförande:  
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Andreas Johansson  

Mail: andjo@vestas.com  

Tel. 070-378 58 89  

Avelsråd 

Sammankallande Katarina Eriksson 

Mail: kattis6311@gmail.com  

Tel. 070-637 60 11  

Helle Christensen  

mail: helle.ch@telia.com  

Lars Dolmseth  

Mail: l_dolmseth@hotmail.com Tel. 

0047-970 487 05  

Freddy Grönlund  

Mail: freddygroenlund@gmail.com Tel. 
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Kassör Norge: 

Martin Vågeng 

martin.vageng@gmail.com 

Tel. 0047-909 21 590 

 

Styrelsen 



Viktig information 
Från Styrelsen och Avelsrådet 

Enkät för Svensk Vit Älghund 

Vita Älghundsklubben i Sverige och Norge har i samråd med 
SÄK och SKK gjort en enkät för att se hur hälsotillstånd och 
jaktliga egenskaper ser ut inom rasen.  
Det är därför viktigt att så många som möjligt svarar på vår 
enkät, både för friska och sjuka hundar.  
 

Rasen är nu liten och avelsbasen så 

låg att den troligen inte kommer att 

överleva över tid om ingenting görs 

för att bibehålla våra fina hundar.  

 

LÄNK till enkäten hittar du på  

facebook sidan. Eller på hemsidan.  

 

Svenskavitaalghundsklubben.se 

Vi från styrelsen och avelsrådet  

TACKAR för din medverkan! 



Evenemang 2022 
Några evenemang har redan hunnit varit i år, här nedan ser du kommande. 

 
Björnhundstest i Junsele 18-19 Juni 
Anmälningstiden har gått ut för att delta med hund för iår. 

 

Årsstämma Digitalt 2 Juli 
Årsmötet kommer ske digitalt 2 Juli.  

Hundträff i Norge 12-14 Augusti  
Tømmerneset, Trøms. Finns mer information om detta längre bak i tidningen. 

Västgård Game Fair  

Sunne Jaktmässa  

Elverum Jakt / Fiske mässa 

Rättviksutställningen 

Mässor 
där klubben finns för att 

informera om rasen. 

Klubbkampen 
 

Brukar infalla i sep-

tember. Mer info 

kommer inom kort.  



 

PÅMINNELSE:  

Hundträff i Troms 

12-14 Augusti  

 

Kom ihåg att anmäla er till hundträffen som 

sker i Augusti med samarbete med Troms Elg-

hundklubb.  

 

* Exteriör-utställning 

* Eftersök och Bandhundsprov 

* Blodspår 

 

Utöver detta önskar vi en trevlig helg tillsam-

mans och vill gärna ta en gruppbild med så 

många som möjligt, det tänker vi att vi gör 

under lördagen.  

 

För mer information finns kontaktuppgifter 

här till höger. Det går också bra att besöka 

hemsidan: svenskavitaalghundsklubben.se  

där det också finns mer information om detta 

event.  

 

Anmäl senast 15 Juli! 

 

För anmälan till detta och för 

fler frågor kontakta;  

 

Lars på ; 

l_dolmseth@hotmail.com eller 

0047 97048705.  

Tone på finn-

kamp@hotmail.com eller tlf 

0047 92250491.  





Avelsrådets Pris 2022 

Regler 

1. Gäller enbart Vita Älghundar 

 

2. Endast för medlemmar i SVÄ.  

(ägaren ska vara med i SVÄ) 

 

3. Poängen har ingen betydelse, det är 

starten som räknas.  

4. En Lott! ( Man får en lott även om man 

går flera prov) 

5. Hunden som prisas. Spelar ingen roll 

vem som går med hunden, det är hunden 

som prisas och inte hundföraren. 

6. Gäller under aktuell provsäsong. 

Avelsrådet i SVÄ vill uppmuntra sina medlemmar till att starta och gå jaktprov 

med sina hundar och har därför sedan tidigare instiftat ett pris, som även 

kommer finnas för året 2022. Det gäller både för löshund och ledhundsprov.    

1:a pris: 2000 nok     2:a pris: 1000 nok  

De medlemmar som uppfyller kraven för detta och vill vara med i  

lotteriet skickar sin anmälan till: freddy.groenlund@gmail.com 
 

Ange: Hundens namn, regnr, provresultat samt hundägarens namn och 

adress. SENAST Februari Månad. (Dragning sker i mars månad 2023) 



HD / ED LOTTERI 

Regler 

1. Gäller enbart Vita Älghundar 

 

2. Endast för medlemmar i SVÄ.  

 

3. Resultatet spelar ingen roll för delta-

gande, det är att man gjort en röntgen på 

sin hund som räknas.  

SVÄ vill uppmuntra hundägare av Vit Älghund att röntga sina hundar. Detta är 

viktigt för rasens utveckling och överlevnad. Det är tyvärr få individer att välja 

på i aveln just nu, och vi vill fortsätta även 2022 med att uppmuntra att röntga 

medlemmarnas hundar.     

 

1:a pris: 2000 kr     2:a pris: 1000 kr 3:e pris: 500 kr  

Detta lotteriet är endast för medlemmar i SVÄ och gäller endast sin vita älg-

hund.  

Skicka bild på kvitto/certifikat för utförd röntgen.   

(Gäller alla medlemmar, oavsett resultat på röntgen)  

Skicka till: info@svenskavitaalghundsklubben.se  



Sponsring till Jaktprov fortsätter 

Till de ekipage som deltar på jaktprov under säsongen 2022 kommer klubben 

att sponsra med 300 kr.  

Bidraget betalas ut en gång per ekipage under kommande säsong. Beloppet 

motsvarar en ungefärlig startavgift i Sverige.   

Bidraget förmedlas av kassörerna i Sverige och i Norge när provet är genom-

fört.  

Glöm inte medlemskapet 2022! 

Betala in för året 2022, finns mer info på näst sista sidan i tidningen, där hittar 

du hur och vart du betalar in medlemsavgiften.  



Bilder från Ockelbo 21/22 Maj 

Vill tacka alla som var där för en trevlig helg i Ockelbo i Maj. Det var 12 

hundar, mestadels unga hundar (10 mån-18 Mån) samt några äldre 

hundar som fick möjligheten. Helt underbart att se unghundarna 

jobba så bra med älgarna. Det kommer nog bli en trevlig höst för 

några av ägarna skulle jag tro och hoppas.  

Vi var nog ca 20-25 personser som träffades och hade enorm roligt så 

nu får man smälta denna helg och tacka än en gång alla inblandade 

och önskar er en lyckad jakt i framtiden mer era helt underbara hun-

dar.  

 

/ Roger Lindberg 

Vittflys Opie  Ottersgårds D-Max 

Fler bilder på nästa sida ... 



Ross 

Älgkalven Gullan som förlo-

rade sin mamma under helgen 

vi var där.  

Ross 

Ross 

Viggo 



Konditionsträning 
Inför Jaktsäsongens start 

Nu börjar det bli hög tid att börja 

bygga upp våra fyrbenta vänner inför 

hösten så de orkar och håller för att 

jaga. Finns såklart olika sätt att träna 

upp sin hund på, men jag kommer 

skriva lite hur jag tänker kring detta 

och lite tips.  

Målsättning och en plan  

Mitt bästa tips är att ha ett mål och en tydlig plan med sin träning 

av hunden. Istället för att bara tex. Cykla lite då och då.  

Varann dag är ett bra riktmärke där man te.x. cyklar, simtränar, 

tränar styrka, promenerar off-road i skogen, att göra ett schema är 

inte så tokigt, och lättare att följa träningen och målen.  

Kom också ihåg att variera träningen!  

 

Uppvärmning och nedvarning 

Detta är det viktigaste med träningen anser jag, för det förebygger 

skador hos hunden. Det är också bra att kroppen hinner värma sig 

lite innan arbete då muskler, senor och ligament hinner töja sig 

och tempen går upp. 

 Detta gäller inte bara innan träning, utan också innan jakten star-

tar igång på morgonen, det är viktigt för hundens kropp ska hinna 

förbereda sig för arbete. Minst en kvart/tjugo minuter är lagom.  

Mer på nästa sida 



Olika sätt att träna sin hund på   

Här nedan skriver jag lite kort om lite olika sätt att träna sin hund på.   

 

Promenera i skogen 

Gärna där underlaget är ojämt—utanför stigarna i skogen tex. Då måste 

hunden lyfta på benen, och det är bara bra för då utvecklas både balans 

och koordination, det blir också styrketräning för ryggen.  

 

Simträning  

Börja korta stunder, 5 minuter och öka succesivt till ca. 20 min. Simträ-

ning är bra när det är varmt ute, men tänk på att inte simma hunden för-

rän vattnet nått ca 15 grader. Själv har jag en hund som tycker vatten är 

lite läskigt när man inte bottnar, med honom vattentrampar vi, så det är 

också ett alternativ till simning.  

 

Cykla  

Tempoväxlingar och växla mellan gångarter är bra. Men i början av trä-

ningen kan man börja lite lättare med att hunden travar bredvid cykeln 

kanske 2 km. Öka succesivt på längden.  

Tempoträning; Tex. 5 Min skritt, 5 min trav, 5 min galopp. Öka längden i 

varje gångart eftersom.  Tänk på att inte cykla med din hund när det är 

som varmast på sommaren med risk för brännskador på trampdynorna.  

Backträning  

Att låta hunden springa uppför i backar i skogen eller grustag är bra styr-

keträning vilket är bra för hundar som tex. Ska ställa en älg och snabbt 

röra sig runt den.  

Gå sakta nedför i backarna för att minska risken för skador.  

 

Kom ihåg att ni ska ha roligt :D  

Skribent: Jessica Lindström 



 

Annonspriser Medlemmar Kommersiella 

Helsida 300 kr 600 kr 

Halvsida 200 kr 400 kr 

Kvartsida 100 kr 200 kr 

Information SVÄBladet 

Ungefärlig utgivning: 30/3, 15/6 , nr 3 och 4 – 30/11 

Tidningsredaktion 

Redaktion: Hela Styrelsen                            Ansvarig utgivare: Thomas Norberg 

 

Självklart är vi tacksamma för inlägg eller förslag till tidningen.  

Med reservation för felskrivning.  

Medlemsavgifter  

Enskild medlem:                 Familjemedlemskap:                   Ny Valpköpare: 

250 kr                                    300 Kr                                                    0 kr 

                                                                             genom uppfödare första året. 

 

Svenska Vita älghundsklubbens konto 

Sverige: Bg: 227-8869            Swish: 1230893818 

Norge:    K.nr 4213.27.48408    Vipps: 725899 

 

Från utlandet till svenska kontot: 

IBAN:  SE 76 6000 0000 0001 6712 4838  

BIC:     HANDSESS  

Medlemskapet är kalenderår (jan-dec).          Obs! Glöm ej namn och adress! 

Hedersmedlemmar Pia Lilläng, 

Ronald Nyström ,Malvin Olsen, 

Valter Wemälv, Terje Karlsen    

Kurt Jonsson, Ove Finni, 

Erik Asklund 



Hemsida: svenskavitaalghundsklubben.se  

Mail: info@svenskavitaalghundsklubben.se  


