
Älgjakten i Hjulbäck 2014 
Lördag den 25 oktober 2014 
Regn, svag vind från sydväst och 10 grader varmt på morgonen. Kompakt mörker när vi 

träffades vid bystugan. 

  Vi började med ett extra årsmöte för att fastställa de nya stadgarna, som antogs vid ordinarie 

årsmöte i september. Ordföranden Kjell Gunnarsson ledde mötet. 

   Jaktledare Thomas Nääs gick igenom förutsättningarna för jakten och hälsade en ny medlem 

Adam Crona välkommen. Vid 07.45-tiden och fortfarande mörker åkte vi ut till våra pass och 

vi började som vanligt med Stormyren. 

   08.30 ca när det börjat ljusna gjorde sig hundkarlarna, Mats Sjöberg, John Matsson och 

inlånade Jan Lärfars, att börja. Mats gick in vid pass 23, Johan från Bôtjavägen i höjd med 

pass 13 och Jan öster om skjutbanan. 

   08.45 fick Jeppe (Mats hund) upp ko och kalv, som sprang söderut, passerade Tommy 

Andersson på pass 12 och vidare in mot södra byn där han ställde kon. Det blev stånd- och 

gångskall en längre tid för att sedan dra sig tillbaka in i såten igen. 

   09.30 small två skott. Tommy pass 12, sköt en kalv. John gick senare på den med hunden. 

   10.50 gick Johan in i såten öster om pass 21. 

   11.06 small fyra skott. Kjell Gunnarson p 2 meddelade att ha skjutit på en kalv och Klas 

Sarén p 3 att han skjutit kon. Intill visshet gränsande sannolikhet stötte John djuren när han 

gick in i såten. Han spårade kalven som hittades fälld.  

Ca klockan13.10  beordras  skyttarna på pass 1-6 att ställa om för Vafveröutställningen. Efter 

femhundra meters promenad  smäller det för Tommy på pass 12. Skyttarna på pass 1-6 

beordras vända på klacken och återgå till sina pass. Nu smäller ett skott från Lars Andersson 

på pass 10. När Klas Sarén  kommer tillbaka till sitt pass 3 så står där ko och kalv. Utan skott i 

bössan  hinns dock inte skott med. 

   13.20 sköt Tommy p 12 på ett djur som han bedömde som en kviga och kort därefter 13.35 

påsköt Lars Andersson p 10 också ett djur, som han bedömde som kviga.   Jan gick på spåren 

och hittade djuret, som visade sig vara en stor kalv. De fann också två skott i kalven och det 

stod klart att det var samma djur som Tommy också skjutit på. Skönt tyckte vi alla. 

    13.40 meddelade Klas p 3 att det stod ko och kalv på hans pass. Ekipaget försvann in i 

såten. 

    Efter att Thomas avslutat dagens jakt kördes djuren till Aspens slakteri för flåning och 

upphängning. Dagens resultat blev en ko och tre kalvar. 

Söndag den 26 oktober 2014 
Mulet, sydvästlig vind som ökade kraftigt under dagen. 9 grader varmt på morgonen. Inget 

regn. 

   Vi åkte direkt ut på passen en timme senare p.g.a. att vi gick över till normaltid. 

Förutsättningarna för dagen var ett vuxet djur, tjur eller kviga, och fri kalvavskjutning.  

   07.30 började vi med Vaveröutställningen. John och Jan gick in från Bôtjavägen och tog 

områdena öster om passen 34-39 och fortsatte sedan in i såten. Mats började kl 09.00 vid 

Vaverön och gick söderut efter den västra kanten. Inga färska spår och sökningen fortsatte. 

   10.20 bröt vi utställningen och ställde om till Vackernäsutställningen mellan byn och 



Vackernäs. 

   10.50 Mats gick in vid passen 41 – 42, John och Jan från by. Jan från båthamnen. 

   12.12 fick Jeppe upptag vid Vackernäs som gick sakta mot söder.. Blåsten gjorde det 

besvärligt för hundarna att känna vittringen. Mats rapporterade att det fortsatte mot passlinjen. 

   12.51 meddelade Lars Markus p 42 att han skjutit på en tjur, troligen en 6-taggare, som kom 

norrifrån. (Det var Back Alberts hund som kom med den från Björken). 

   12.53 small det igen. Kjell Gunnarsson p 54 rapporterade att han skjutit på en kalv. Båda 

djuren hittades inte långt från skottplatsen. Kalven hittades av Jan och tjuren av Back Albert 

(utan vapen). 

    13.37 rapporterade Mats Bäck p 26 att han hade en pinntjur framför sig, som han bara fick 

titta på. Efter att kalven hittats förklarade jaktledaren Thomas jakten 2014 avslutad.  

Anteckningarna gjordes av Bernt Bergkvist 


