GRAVBERGSLAGET 2000
Jaktledare: Bengt Ingvarsson, bitr. Ulf ”Tôlla” Gunnarsson.
45 man är anmälda till årets jakt.2 man kommer ej att delta, alltså är vi 43.
Genomgång inför jakten söndagen den 8 oktober i slakthuset. Jaktledaren hälsade välkommen
och vi kommer att börja jakten med V:a Nyselsberget om vädret tillåter.
En tyst minut hölls för Torsten Norrback som avlidit under året.
MÅNDAG Vi jagade V:a Nyselsberget. Regn när vi startade. Rätt hyggligt under dagen. Det
började dåligt. Vi hade 5 påskjutna djur, ingen låg kvar så att skytten såg djuret. Först hittades
en kviga som Jan Finnström skjutit på Bergmyren. Sedan sköt Tratt ett huvudskott på en ko
som hade sårats av Sten Söderberg. Kon sköts vid Kvilsbäcken.Här hade vi en djävla tur då
Bellman hörde hur Rulle öste på. Sedan hittades en ko som Alf skjutit på skiftet nedanför
Långmyrberget, och slutligen sköt Ankan en tjur på Bergmyren som hade påskjutits och
sårats av Karl Gutinger.
Måndag: 1 kalvko 4 år, 2 kvigor, 2 år, 1 tjur 2 år.
TISDAG: 1:a drevet, Täkten. Inga jakter. Hård blåst. Em Hemskogen Ö:a. Rickard Lindberg
sköt en tjur på pass 47 strax nv Erikkarlsson vändplan. Arne Finnström sköt en kalv på pass
57
vid Kläppmyren.
Tisdag: 1 tjur 3 år, 8 taggare, 1 kvigkalv.
ONSDAG: Regn och hård blåst. Vi började jakten i 9-tiden och jagade Nyselsdrevet. Inga
djur blev skjutna, men Markus hund jagade ko med 2 kalvar som gick ut öster om södra
Risholsvändplan. Dessutom såg Markus en tjur i Risholen. Ett helvetes väder.
TORSDAG: I dag har vi jagat Åsarna. Ett helvetes väder. Detta till trots fick vi 5 älgar. Tratt
sköt en ko på pass149 söder Gravbergstjärn, Micke hans son sköt en liten tjur på pass 280
söder om Lysjön. Irene ”Faster” Hansson sköt en liten tjur i kraftledningen strax söder om
Porrholsvägen. Anders Söderberg sköt en kviga och en stor tjur på pass 273 i östkanten på
Östermyrkölen. Kvigan var påskjuten av Tomas Levinsson och hans hund hade en fin jakt på
tjuren som Anders sköt.
Torsdag: 1 ko 2 år, 1 kviga 1 år, 2 fjolårstjurar, 1 tjur 5 år, udda 12 taggare
FREDAG: Vi började med att jaga Tollôskölen. Inga djur blev skjutna. Levinssons Laika var
efter älg som Stens Fax (troligen) fick tag i och som gick ur hållet norrut.
På em jagade vi hemskogen v:a. Anders Söderberg sköt en kalv på pass12 väster Gravbergsvägen. Molin sköt på en ko på pass 14 som sedan fälldes av Levinsson. Irene ”Faster” Hansson påsköt en kviga på pass 31 vid Rörmyren som sedan fälldes av Tratt i ungskogen väster
om Risholsvägen.
Fredag: 1 kalvko 3 år, 1 kviga 2 år, 1 tjurkalv.
5 dagars jakt: 12 vuxna, 2 kalvar.
LÖRDAG: Vi delade köttet. Det blev c:a 42 kilo pr del. Älgobs detta år var 54 en ökning
trots det urusla vädret. Jaktledarna gav en kort information om avskjutningen, vilket var 12

vuxna och 2 kalvar. Uno Finnström informerade om åldern på de fällda djuren. Han är nog en
av Dalarnas mest erfarna när det gäller åldersbestämning.
Forts. nästa sida.
Gravbergslaget 2000 forts.
Jaktledaren överlämnade det sedvanliga arvodet till Hans Larsson (1och 1/2 visky) samt till
slaktarna Jonne och Loffe varsin hela Absolut Vodka. Dessförinnan hade vi ätit en god måltid
som vår eminenta kökspersonal som vanligt dukat fram.
Under vecka 42 får hundkarlarna jaga kalv och intresserade passkyttar får naturligtvis delta.
Sedan får ej någon älgjakt bedrivas förrän dubbelhelgen (i år 3, 4, 5 nov).

Val fram till 2001:
Jaktledare: Bengt Ingvarsson, bitr. Ulf ”Tolla” Gunnarsson, kassör Greta Finnström, revisor
Anders ”Ankan” Eriksson.
Slakthuskommitté: PG Bengtsson, Bengt Ingvarsson, Dan Ingvarsson, Bellman.
Helgjakt 3-5 nov.
Fredag 3 nov. Samling i slakthuset kl 07. Vi började att jaga Ö:a och V:a Nyselsberget.
Passen besatta kl 8.15. Jag satt i ett torn på Lasse-skiftet. Som jag klev upp började det att
regna. Inga jakter, inga älgar skjutna, men ett djävla väder. På em jagade vi ovanför byn.
Det blev bättre väder, men inga jakter. Jan såg en älg och Uno såg en häst.
Lördag 4:e nov. 1:a drevet, Täkten. När jakten startade började det att regna. Samma som
igår, inga jakter, inga älgar skjutna. På em jagade vi Nyselsdrevet. Nu blev det bättre väder,
Levinssons Laika jagade ko med 2 kalvar som sågs av honom själv och Loffe, men ingen kom
till skott. Även Myrberg såg ko med en eller två kalvar. Rulle var troligen efter någon av
dessa älgar. Fax passerade bl.a Bellman med 2 rådjur. Jonne såg ensam ko på ett pass öster
om Nyselsvallen och Patrik såg en kviga vid Tvära Backen när han var på väg till slakthuset
och jakten hade avslutats.
Söndag 5:e Nov. 1:a drevet, Tolleskölen. Hyfsat väder. Fax jagade en hare som passerade
Hassle-Jonne i drygt 100 km:s fart. Troligen världens snabbaste hare. I övrigt hände inget.
På em fortsatte några tappra djävlar med ett drev ovanför byn. Ett ordspråk säger: Tyst som i
graven, men på mitt pass hörde jag bruset från Graven.

