GRAVBERGSLAGET 2002
Jaktledare: Bengt Ingvarsson, bitr. Ulf ”Tôlla” Gunnarsson.
Till årets älgjakt är 49 man anmälda. Söndagen den13 oktober samlades laget för genomgång
inför jakten. Snön hänger i luften och det är kallt. Jaktledaren hälsade välkommen och vi hade
en tyst minut för två avlidna jakt kamrater: Gustav Bengtsson, och Albert Schmidt. Därefter
presenterades 7 nya jägare. Sedan visades hundförarna upp. Vi kommer att börja jakten med
område Åsarna. Kl 8.30 den 14 oktober 2002 skall vi sitta på våra pass.
Måndag. 14 oktober: 1:a drevet: Åsarna.Tratt, Pierre och Levinsson går med hundarna.
Passen besatta kl 8.30. Det har snöat och det fortsätter. Vitt på marken. Jag står på ett pass vid
Lynäset. På drygt 4 timmar rör jag mej på en yta av 1 kvm. Inga skott, inga jakter. Loffe ser
en ko som går ur hållet mot fäboden.
På em jagar vi Nyselsdrevet. Sten, Bellman och Markus går med hundarna. Jag står vid
Harserikodlingen. Inga jakter, inga skott.
1:a dagen: 0.
Tisdag. 15 oktober. Det har snöat i natt. Drygt 5 cm av den vita varan ligger kvar på marken
och trädena är snötyngda. Tratt, Pierre och Levinsson går med hundarna. Vi jagar V:a
Nyselsberget. Jag står på pass 131, 100 m norr Örartjärn. Jag rör mej på c:a 1 kvm yta i 5,5
tim. I dag ser i alla fall flera jaktkamrater älg. Bellman skjuter en ko på pass 108 väster om
Gravån i rågången mot Ö:a Fors. Rulle jagar denna ko som har mjölk i juvren, men ingen kalv
syns. Hans Larsson skjuter på en älg på pass 74 vid Rännåsvägen. Vi ställer om. Spårningen
visar ingen skada.
2:a dagen: 1 ko
Onsdag. 16 oktober. 1: drevet Hemskogen Ö:a. Tratt bandar med Clinton. Sten och Markus
går med sina hundar. Inga jakter, inga skott. 2:a drevet: Täkten. Tratt, Sten och Levinsson går
med sina hundar. Sten Söderberg sköt en kalv norr om Generalpasset. Findus ser 3 djur som
går ur hållet österut. Stig Lindberg sköt en tjur på pass 231 vid Kottmorbergsvägen. Älgen
jagades av Nikita, Levinssons hund. Tomas Eriksson sköt en ko på pass 249 i kraftledningen
NV om Romaråsvägen. Denna älg jagades av Fax. Rulle jagar älgar som går västerut till
Råbergslaget. En tjur står och tittar på mej väster om såten. Tjuren går söderut.
3:e dagen: 1 tjur, 1 ko, 1 kalv.
Torsdag: 17 oktober. Vi jagar Tollôskölen. 5 hundkarlar går med hundarna i band. Kent
Forsström skjuter på en kalv på pass 198. Kalven går en bit och skjuts ner av Sten Söderberg,
vars hund Fax har släppts och jagar ko med 2 kalvar. Fax fortsätter sedan in på Lyåns marker.
med kon och den andra kalven. Hans Larsson skjuter på ett djur på pass 158. Efter spårning
syns inga skador. Örjan Bolander skjuter på ett djur på pass 183 i kraftledningen 800 meter
söder vintervägen Lyån_Gravberget. Blodstänk. Djuret spåras av Tratt med Clinton och
sedan av Sten med Fax och Tomas Levinsson med Nikita. Djuret har svängt söderut och vi
fortsätter i spårningen i morgon.
4:e dagen: 1 kalv.
Fredag den 18 oktober. I dag har vi slagit ihop flera drev. Ö:a och V:a Nyselsberget samt en
del av V:a hemskogen. Tratt sköt en tjur vid G:a Gravbergsvägen sydost om Däljan. Ko med
kalv passerar väster om mej. Jag ropar på Micke, pass upp. Ko med kalv kommer mot dej.
Micke skjuter kalven nordväst om Losktjärn. Sten Söderberg sköt den ko som Örjan påsköt i
går. Kon sköts norr om Alfvägen på Dölhalvarskiftet i V:a Nyselsberget ovanför Vattutônna.

1

Bengt Ingvarsson påsköt en ko vid grusgropen (Gravbergsvägen). Tomas Levinsson nedsköt
kon på Råbergsmarkerna några 100 meter väster Gravån.
Under årets jakt har marken varit snötäckt hela veckan.
5:e dagen. 1 tjur, 2 kor, 1 kalv.
5 dagar: 9 djur. 4 kor, 2 tjurar, 3 kalvar.
ÄLGOBS: 52.
Lördag 19 oktober. Delning av köttet. Baljans vikt c:a 28 kg. Hundkarlarna får jaga kalv
t.o.m.27 oktober. Anmäl till jaktledarna när ni skall jaga. Dom som önskar deltaga i
kalvjakten anmäler sig till hundägarna. Därefter är det uppehåll med jakten. Helgjakten startar
den 1 nov. Vi har 10 vuxna djur kvar på licensen.
Val fram till 2003 års jakt: Jaktledare: Bengt Ingvarsson, bitr. Ulf Tôlla Gunnarsson, kassör
Greta Finnström, revisor Ankan. Slakthuskommitté Pege, Bellman, Dan Ingvarsson.
Helgjakt 1, 2 3 nov.
Fredag: 1:a drevet, V:a Nyselsberget. Per-Anders, Levinsson och Sten går med hundarna.
Efter 15 min. skjuter Per-Anders en tjur för sin unghund. Skottplats väster Gravån. Tratt
skjuter en kviga på Lasseskiftet 2:a öster Gravbergsvägen. Stens hund var efter detta djur.
På em jagade vi Hemskogen V:a. Sten, Levinsson och Patrik gick med hundarna. No jakter.
Fredag: 2 vuxna, 1 tjur. 1 ko.
Lördag: Ett drev: Täkten. Passen besatta kl 8.30. Per-Anders, Tratt och Pierre går med
hundarna. Strax före jaktstarten rapporterar Levinsson att han ser 3 älgar c:a 350 m söder
Granen på Gravukölen. Det tar nästan 2 timmar innan det blir jakt på djuren och Stig
Lindberg skjuter 2 kalvar. Levinsson ser en pinntjur men den går troligen in på Råbergsmarkerna.
Lördag: 2 kalvar.
Söndag. 1:a drevet: Nyselen. Tratt går med Clinton västra delen och Pierre går med sin tik ö:a
delen. Tratt har hand om älgar i 2 omg. Men Clinton är för oerfaren. Pierre har inga kontakter.
2:a drevet: Ö:a Hemskogen. Tratt går med Rulle, Sten går med Fax och Patrik går med sin tik.
Tratt skjuter en liten tjur. Jagad av Rulle. Stig Lindberg skjuter en udda 10:taggare. Jagad av
Fax.
Söndag: 2 tjurar.
3 dagars jakt: 4 vuxna, 3 tjurar 1 ko, 2 kalvar.
Måndag: Tratt skjuter en kalv för Levinssons hund väster Gravån på I:n.
Lördag 9 november.
Styckning och delning av köttet som hängt inne i slughuset sedan sista jaktdagen. Baljans vikt
var c:a 22 kg. Hundägarna får jaga kalv. Anmäl till jaktledarna när ni skall jaga. Övriga
anmäler sej till hundägarna om dom vill vara med på kalvjakt. 1:a kalven tillfaller
jaktdeltagarna. Skulle flera kalvar fällas för samma hund skall 500 kr betalas till jaktkassan,
kalven tillfaller dom som deltar vid detta jakttillfälle.
ÄLGOBS under helgjakten, fredag, lördag: 8.
Gunnar ”Fino” Finnström.
Dec: Levinsson skjuter en kviga vid Vimyren. 31 jan: Tratt skjuter en kalv vid Vimyren.
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