GRAVBERGSLAGET 2005
Jaktledare Bengt Ingvarsson, bitr. Ulf Tôlla Gunnarsson.
Lördagen den 27 augusti kl. 8.00 samlades delar av jaktlaget i slakthuset för en arbetsdag.
Dom flesta var ute och snitslade hållarmarna. Några målade fönster och städade i slakthuset.
På em. serverade Smallra glödstekt sill med tôlla.
Söndagen den 10 oktober samlades laget kl. 14.00 i slakthuset. Håkan Olse’n fotograferade
laget. Sedan höll jaktledarna en genomgång inför jakten samt presenterade dom nya
deltagarna. Vi kommer att börja jaga område Täkten norra. Passen skall vara besatta kl.
08.00.
Måndagen den 10 okt. Täkten Norra. Kl 8.00 startade jakten. 7 gr. Hård sydlig vind.
Hundförare Magnus Söderberg med Fax, Tomas Levinsson med Nikita, Patrik (Putte) med
Ronja, Sten Söder med Frej. Fax jagade 2 djur. David Thunberg sköt kvigan för Fax.
2:a drevet Nyselen. Hundförare: Johan Josefsson med jämttik, Pierre Runge (Uffe) skjuter
snabbare än sin egen skugga, med Isak, Tratt (den evigt unge) med Clinton (president i
Vallerås), samt Sten Söder, fd. elitorienterare med sin Frej.
Anders ”Ankan” skjuter en tjur udda 14 taggare på pass 69, denna tjur är Clinton efter. Uffe
skjuter 2 älgar på Lammyren. Jakt av Isak. Uffe skjuter en tjur vid grusgropen. Loffe skjuter
en kalv på pass 74, Dan Ingvarsson skjuter en tjur på pass 30, Bengt Ingvarsson skjuter på en
tjur på pass 86 (Risholsmyren). Denna tjur jagades av Clinton. Efter ett par timmar hittas
tjuren vid Tolands stuga i Kvilselen. Tjuren är död, men Clinton är där och han lever.
1:a dagen. 2 kor, 5 tjurar 1 kalv.
Tisdagen den 11 oktober. Nyselsberget öst/väst. Kl 8.00 startade jakten. C:a 10 gr, blåsigt.
Hundförare: Anders Söderberg med Fax, Tomas Levinsson med Nikita, Putte med Ronja.
Anders S. sköt en liten tjur på ett skifte norr Örartjärn. Detta djur var Fax efter. Jan Hellström
sköt en liten tjur på pass 73, Bergmyren.
På em. jagade vi Hemskogen Västra. Hundförare: Pierre, Tratt, Johan. Jan ”Findus”
Finnström och Gerhard Janousch sköt en ko på pass 54, 55 söder Risholsvägen. Jakt av Isak.
Richard Lindberg sköt en tjur på pass 29, tornet norr om Lôsktjärn. Jakt av Clinton.
2:a dagen. 3 tjurar, 1 ko.
Onsdagen den 12 oktober. Tolleskölen. Kl 8.30 startade jakten. C.a 2 gr, tät dimma.
Hundförare: Magnus Söderberg med Fax, Tomas Levinsson med Nikita, Tratt med Clinton.
Förutsättningarna för dagens jakt: Ett vuxet djur + trofédjur (minst 10 taggar) samt kalvar fick
skjutas. Hassle Jonne sköt en ko på pass 208, Mia-vägen norr Kvillselen. På detta djur var det
ingen jakt. Nikita jagade ut ett djur norrut vid pass ?. Fax jagade ut ett djur norrut vid ?.
Clinton hade ståndskall på ko med kalvar norr Miavägen. Djuren blev stötta och gick ut
mellan pass 205-206. Ko och en kalv blev skjutna för honom av Lyålaget.
Ko, kalv och tjur gick ut ur såten västerut vid passen 181-184.
Jakten avslutades för dagen. Smallra bjöd på kaffe med tårta.
3:e. dagen: 1 ko.
Torsdagen den 13 oktober. Samling slakthuset kl 07.00. 6 gr dimma. Samma regler som
igår.
1:a drevet: Hemskogen Ö:a. Hundförare: Johan, Putte, Uffe. Inga djur blev skjutna, Några
hade skjuttillfälle, men deras goda omdöme gjorde att dom höll inne med skotten.
2:a drevet: Nyselen. Hundförare. Anders Söder, Tomas L. Tratt. Några ändringar av passen.
Här sköt Tomas Lind en 8-taggare på pass 19 väster Tvära backen. Jakt av Nikita. Gerhard

Janousch sköt en kalv på pass ? norr Styggnäset. Tratt sköt en ko i Risholen. Fint ståndskall
av Clinton, som fortsatte med tjuren.
4:e dagen: 1 Tjur, 1 ko, 1 kalv.
Fredagen den 14 oktober. Samling slakthuset kl. 07.00. Dagens drev:Åsarna. Passen besatta
kl. 8.30. Hundförare: Sten Söder med Fax, Magnus Söder med Frej, Tomas Levinsson med
Nikita, Uffe med Isak. Jag sitter på pass 249T i kraftledningen norr Romaråsvägen. Isak får
tag på ko med kalv, pulsen stiger, men jakten drar söderut. Patrik (Putte) skjuter 2 kalvar på
pass 280 söder Lysjön. Ingen jakt på dessa djur men troligen stötta av Magnus och Frej. Loffe
påskjuter en kalv på pass 148 norr Gravbergstjärn. (Här var det väl jakt av Fax på ko med 2
kalvar?) Denna kalv spåras och nedskjuts av Magnus Söderberg i vintervägen GravbergetLyån, strax öster om Gravberget. Jag (Fino) skjuter en kalv på pass 249T. Jakt av Nikita.
Tomas Lind skjuter en kalv på pass 279, första passet söder Lysjön. Här var ingen hund efter.
Sten Inge (Klinko) skjuter en kalv på pass 255 i kraftledningen väster Jätteråstjärn. Sten
kommer hit med Fax och hittar kalven som endast gått 50 meter från skottplatsen. På detta
drev såg flera jägare ensamma vuxna djur, både tjurar och kor.
5: dagen: 6 kalvar.
1:a veckan: 9 tjurar, 5 kor, 8 kalvar (tjur 6, ko 2) = 22 djur
Antal obs 135. Vädret mycket milt.
Hälgjakt: 4-6 nov.
Fredag: 4. Vi samlades i slakthuset kl 07.00 Vi var 27 man under ledning av bitr. jaktledare
Tôlla. 7 man gick med hundarna (Sten S. Magnus S. Levinsson, Johan Josefsson, Uffe, Putte,
Tratt. 20 satt på pass. 1:a drevet: Hemskogen-Nyselen. Glest besatta pass. Puttes Ronja har
jakt som går ut ur såten österut. Inga andra jakter.
2:a. drevet: Nyselsberget öst/väst. Här går Levinsson, Putte, Magnus S. och Sten S. samt
Tratt med hundarna. 21 man på glest besatta pass. Levinssons Nikita jagar ko med 2 kalvar
som går ut österut ur såten. Clinton har jakt som går ut ur såten österut. Claes Göran Josefsson
skjuter en kalv på Bergmyren. Kalven var ensam och det var ingen hund efter.
Det regnade natten före samt nästan hela dagens jakt Med andra ord ett djävla väder.
1:a dagen: 1 kalv.
Lördag: 5. Samling kl 07.00 i slakthuset. Nu har vår jaktledare Bengt I. samt ytterligare
några man tillkommit så nu är vi 32. Vi jagar Tolleskölen. Findus skjuter en ko på pass 199
norr om Hellströmvägen och Ankan skjuter en ko på pass 182 i kraftledningen norr om
Eriklarssonvägen. Nu har vi fyllt kvoten på vuxna djur.
Här gick Johan, Uffe och Tratt med hundarna. Johans tik jagar ett hondjur söderut. Uffes Isak
jagar ett djur norrut som ses av några passkyttar men som ej kommer till skott. Clinton går ut
ur såten västerut. Tratt går efter. Ser ko med kalv samt ytterligare ett djur. Stöter dom 2
gånger men kommer inte till skott.
2:a dagen: 2 kor.
Söndag: 6. Vi jagar Täkten Södra. Levinsson, Uffe, Johan går inne i såten med hundarna.
Anders S. går med Fax utanför såten. Hassle-Jonne skjuter en kalv på pass 266 i Alf-vägen.
Fin jakt av Nikita. Isak jagar en liten tjur västerut. Här lyckas Putte stoppa honom. Nu säger
Levinsson: Sten det är mycket ”ogått” på min ruta. Har du lust gå med Frej. (Synnerligen dum
fråga). Efter en stund ropar Sten: upptag. Vet ej vad det är. Dan I. ropar i radion. En älg

passerar Alfvägen i en kanonkulas hastighet. Frej är strax bakom. Tony på pass 110, väster
Gravån i Forsrået ser älgen en 4-taggare och hunden är med.
Hälgjakten : 2 kor. 2 kalvar, honkön. Antal obs dessa dagar 18.
7 långväga jägare styckade och delade på en kalv på söndag em.
Regn och ruggigt väder men ingen kyla dessa 3 dagar.
Onsdagen den 9 november.
Under ledning av Jonne och Pierre styckades och delades dom 2 vuxna och kalven i 25 delar.
Vi putsade av revben mm och malde. Det blev 109 kg köttfärs. 4,3 kg per del. Tillsammans
med stekar/grytbitar vägde en balja c:a 12 kg.
Tisdagen den 6 december.
Tratt och Clinton på jakt norr om Nyselen. Clinton jagar ko med 2 kalvar. Tratt skjuter en av
kalvarna i strupen öster Höga Åsen.

