Loffes promemoria. Gravbergets älgjaktlag, Älgjakten 2010

Söndag 10 Oktober.
Samling som vanligt vid slakthuset för genomgång av alla papper för årets deltagare.
Informationsmötet inför årets jakt blev kort och informellt. Presentation av Jaktrådet,
Presentation av årets nya jägare, Jonathan Eriksson Loffeson. Jonas Svensson Tonyson,
Stefan Norgren från Partille/Göteborg, Johan Fred Sjövik/Göteborg samt Siegfrid Winkler
från Furt i tyskland.
Jag informerade om att jakten startar 08.00 med Täkten Norra.
Måndag 11 Oktober. Täkten Norra. Kallt på morgonen men solen kommer upp. Jakten
startar som planerat 08.00. Hundar denna första morgon är Tobias, Sten,Mats o Kent.
08,15 Mats ropar att Drilla går norrut med ett djur. Mats står ungefär vid pass 227. Drilla
kommer tillbaka snabbt. Troligen skenade djuret säger Mats. 8,30 Tobias ropar o säger att
hans hund skäller öster om Smallers pass. Det visar sig vara Smaller som hunden skäller på.
10,25 Tobias meddelar att han gått klart. Sten o Kent har inte haft nån kontakt. Sten o Kent
klara 10,30. Mats har då redan kopplat. Vi avbryter o samlas på sandbacken.

Eftermiddag Måndag. Täkten Södra Planerad jaktstart ca 12.00. Vi kommer igång
12,25. Hundförare denna eftermiddag: Mats, Johan, Sten och Markus Josefsson.
Strålande sol från en klarblå himmel.
12,35 Sten ropar. Arn har upptag, pass upp Anders!. 2 skott smäller 12,34, Anders E har
skjutit på en kalv. 2 Skott till, Molin skjuter en kalv. Molin säger att han skjutit ner kalven som
var påskjuten. Det visar sig ganska snart att bägge kalvarna ligger ner. 12,38 Mats ropar,
Drilla har upptag!. 12,39, 2 skott smäller, Magnus S meddelar att han skjutit 2 skott på en
pinntjur som gick undan. Johan Freds hund var efter denna älg. Spårning inleds. 12,53
Jonathan ropar, Jag ser en älg Drilla är efter. 13,15 Tony ropar och säger att han skjutit en
kalv. Tjur samt Ko går in i såten. 13,20 Römpötti ropar att han ser 2 älgar som går mot
gravbergsvägen. 14,00 Sten-Inge ropar att han skjutit på en Ko som kom utifrån såten med
hund efter sig. 14,05 Fralle o Frode har skjutit en kalv som ligger ner. Kon har gått vidare.
14,15 Sten-Inge ropar o säger att djuret reste sig och gick iväg utanför hållet. 14,21 1 skott
smäller österut från mig. Magnus ropar o säger att han skjutit en pinntjur som Johans hund
har spårat. Detta visar sig vara det djur som Sten-inge skjutit på. Älgen låg ner när Magnus o
Johan kommer ikapp hunden. Vi avslutar dagen kl 15,00. Samling för slakt i slakthuset.
Resultatet efter första dagen 4 Kalvar o 1 vuxen.

Tisdag 12 Oktober. Hemskogen Östra. Vadret: Växlande molnighet 5 till 6 + grader.
Planerad Jaktstart 8:00 blev 8:15. Hundförare: Mats, Markus, Johan o Tobias.

7.45 Tony meddelar att han sett en kviga norr om sitt pass. 8.25 Anders S har skjutit på en
kalv som kom utifrån såten, drog norrut inne i såten. 8.40 Römpötti meddelar att en Ko gått
ut vid honom.
8.41 Hasse Tovle meddelar att han skjutit en kalv. Kalven var skadad. Kalven kom från
Anders S håll. Det smäller 2 skott till. Hasse ropar o säger att det var avfångningsskott. Tony
och Sten meddelar att flera djur har gått ut ur såten norrut.9.00 Johan ropar, Baffy har fått
upptag. 9.38 1 skott smäller. Gerhard har skjutit en Tjur för Baffy. 10.12 1 skott smäller.
Molin ropar och talar om att det small när han skulle göra patron ur.10.2010 10.20 Vi
avbryter jakten. Återsamling slakthuset.
Det visar sig att Gerhard skjutit en 6 taggare vilket innebär att han stängs av från jakt dagen
efter då vi har förbud på Tjurar 6 till 10 taggar. Jag och Tony pratar med Gerhard som förstår
att han skjutit fel djur. Han ser inget problem med att stanna hemma dagen efter. En regel är
en regel. Inget konstigt, Gerhard förklarar att dessa regler finns även Tyskland.
Eftermiddag Tisdag 11 Oktober. Hemskogen Västra. Planerad Jaktstart 12.00 ca. Vi
kommer igång 11.55. Hundförare på eftermiddagen: Kent, Mats och Sten.
11.55 Stefan W ser Ko och Kalv som går in i såten österifrån. Även Molin ser dessa djur.
12.10 Kent ropar. Jag har skjutit en Kviga på ståndskall för Nova, öster om Ulvarkölen.
12.23 Sten Ropar. Arn har upptag. 12.30 Sten-Inge rapporterar att en råbock passerar
honom. Arn kommer i spåren. 12.35 Römpötti ser en hund gå ut västerut, Kan detta vara
Arn? 12.40 Siegfrid ropar att han ser Ko och Kalv i kraftledningen. 12.50 Fralle ropar. Jag
har skjutit på en kalv. Jonathan meddelar att han släppt en stor tjur, han var osäker på om
han hade 10 taggar eller fler, Även Irene ropar och säger att hon ser Tjuren passera
vändplan på Losktjärnvägen på väg mot Tomas. Tomas ser ingen tjur. 13.50 Sten meddelar
att Tjuren passerat Nyselsvägen strax söder om losktjärn. Eftersom Arn drev denna tjur så
visar GPS:en att Arn gått över där. 13.05 Mats ringer. Går på ett ståndskall för Drill väster
om rv71 mellan Örarbäcken och Gärdån. 13.13 Mats ringer igen, Jag har skjutit ett ensamt
djur på en holme. Det är en kalv som drilla har ställt. 14.00 Spårhundar på plats i
Gravbergsvägen där Fralles älg gått över Gravbergsvägen. Trots flera timmars eftersök samt
noggranna kontroller av skottplats hittas ingen älg. Vi förklarar djuret oskadat. 14.20 Jakten
avbryts för dagen. Återsamling vid slakthuset.
Resultat idag: 2 kalvar och 2 Vuxna Totalt efter 2 Dagar: 6 Kalvar och 3 Vuxna
Tyskarna med Ottomar i spetsen gör som vanligt ett fantastiskt bra jobb i slakthuset. Men
många jägare står bara på gårdsplanen o diskuterar.

Onsdag 13 Oktober. Nyselsberget Öst/Väst Hundförare: Kent, Johan, Markus och
Sten. Vi möblerar om lite för att få såten lite bättre(tror vi). Tar bort passen på
Döppelmyren bl.a. Gerhard jagar idag i Kojan. Planerad jaktstart 8.00 Vi kommer igång
8.10
Baffy får upptag omedelbart syd väst om mig på pass 71. Jag ser en älg passera i trav utom
räckhåll för mig. Troligen en ensam ko. Hasse Tovle meddelar att han ser ett ensamt djur
med okänd hund komma in i såten utifrån. 8.35 2 skott smäller norrifrån. Fredrik skjutit på ett
ensamt stort djur. 8.47 1 skott. Fredrik skjutit på en 4 taggare. Han meddelar att första djuret

ligger. 8.50 4 skott, 1 skott, 1 skott. 1 Ko ligger meddelar Nilshed. 9.30 Frode skjutit på en
Tjur som gått ut ur såten.
Jag avbryter all jakt för att undersöka Fredriks påskjutningar, Frodes påskjutning och skickar
dit eftersökspatrullen med Magnus i spetsen till Fredrik i Alfvägen. Sten ska spåra vid Frode.
I samband med allt detta ser jag ytterligare en älg på andra sidan myren. Utom all möjlighet
till skott.
10.30 Sten har hittat Frodes tjur död. Magnus fortsätter att spåra vid Fredrik. Ser inget blod
eller annat som tyder på träff. Dom fortsätter eftersöket under tiden som vi fortsätter jaga.
10.50 Vi startar jakten igen. Mats går från mig mot där jag sett bägge djuren passera. 10.55
Marcus ropar: Upptag. Samtidigt får Drilla upp på andra sidan myren. Det låter som bägge
hundarna driver samma älg. 3 skott smäller, Mats Ropar: Jag har skjutit en ko. Marcus hund
fortsätter med en Tjur som passerar mig i full fart. Passerar även Therese o Smaller. Ingen
hinner skjuta ett skott. Det var en trolig 4 taggare. Vi avbryter jakten för dagen 12.30
Eftersöket fortsätter vid Alfvägen i flera timmar. Älgarna har gått undan. Inga spår på
skottplatserna. Ingenting hittas vid spårningen. Magnus avbryter spårning. Fredrik hade nog
haft frossan. Så här bra och noggranna eftersök har vi nog aldrig haft i Gravbergslaget.
Vi samlas i slakthuset för att ta rätt på dagens skörd, 3 vuxna djur (2 kor och en Tjur).
Totalt 6 Vuxna o 6 Kalvar

Torsdag 14 Oktober. Tolleskölen. Klarblå himmel, - grader, Blåsigt. Hundförare: Mats,
Tobias, Kent och Sten. Planerad jaktstart 8.00. Vi kom igång 7.45. Kanonbra. Jag
meddelar att vi kan vara försiktiga med Kor, men inget förbud nu.
8.00 Mats ropar: Upptag vid bussen i Erik Larsson vägen. Hunden, Takida släpper direkt
och kommer tillbaka. Mats går på igen. 8.40 Putte släpper ett en ensam Ko som jagas av
Arn. Bra gjort Putte! 9.15 Frode rapporterar att Ko och Kalv gått ut med Nova(Kent) bakom
sig. 9.55 Takida(Mats) upptag vid salt 13. Hon släpper direkt igen .I samma stund meddelar
Kent att Nova har upptag i höjd med Tonys pass. 10.00 Anders E ser Ko och Kalv. 2 skott
smäller, Tony meddelar att han skjutit en Kalv som ligger.Nova drev. 10.40 Mats och Tobias
meddelar att dom gått klart. Sten går på ett ståndskall söder om Örartjärn. Men det går iväg
och han kan koppla hunden.
Vi avbryter jakten och återsamlas i Slakthuset.

Eftermiddag: Nyselen men vi inkluderar även Risholen. Hundförare: Sten, Johan, Mats
och Markus. Vädret är mulet och mycket blåsigt. Jaktstart 12.55
13.04 Markus meddelar att Ko och Kalv är på väg mot pass 62,61,60. 13.20 Baffy(Johan)
skäller norr om pass 27 ungefär. 13.30 Jonne meddelar att en pinntjur går ut. Denna Älg
slinker ur såten mellan pass 30 och vägen. 13.45 PG ropar: Det gick ut en fin 8 taggare hos

mig. Jag hann räkna. Bra jobbat PG. 14.55 Smaller meddelar att han ser en älg utanför
såten. 14.23 Kent ropar: Ensamt djur 300 meter söder om pass 35. 14.35 Kent ropar: Jag
har skjutit en kalv. 14.45 Markus B ropar: Jag har skjutit en Kalv. 14.50 Magnus S ropar:
Jag har skjutit en pinntjur. Johan och Magnus sköt nästan exakt samtidigt. Denna älg är den
som Baffy drivit hela tiden. Vad gjorde Sten där? 15.05 Vi avbryter jakten och återsamlas vid
slakthuset.
Dagens resultat: 3 kalv och 1 vuxen. Totalt nu: 9 kalvar och 7 vuxna.
Fredag 15 Oktober. Åsarna. Blåsigt o kallt men sol. Hundförare: Sten, Johan, Mats
och Kent. Jaktstart 8.00 (i tid)
8.05 Mats ropar: Drilla upptag, det går mot kraftledningen. 8.10 Jag ser 3 älgar passera
kraftledningen på långt håll. Siegfrid skjuter på en pinntjur. Richard meddelar att han ser en
tjur gå ut. Johans hund (Baffy) kommer i samma spår som Drilla. Det drar iväg söderut.
Richard blir ombedd att gå till Siegfrid för att börja spåra. Johan ropar och frågar om jag kan
skjutsa honom för att genskjuta den eventuellt skadade älgen. Efter många om och men tar
jag hunden i Tros Olle backen i nyselen!! Ingen älg ser vi. Hunden vill gärna åka bil hem.
Magnus och Richard fortsätter skottplatsundersökning samt spårning. Hittar ingenting som
tyder på träff. Avslutar även detta eftersök efter flera timmar utan resultat.
Vi andra avslutar jakten 12.00 ca. Återsamlas Slakthuset.
Vi bestämmer oss för att ta ett sista snabbt drev på hemskogen västra. Klart för jakt
13.40. Hundar i detta drev: Johan, Mats, Tony och Sten.
13.30 ca meddelar Anders S att han sett Ko och Kalv innan passagen av kraftlinan i
vimyrvägen. 14.20 Ko och Kalv går ut mellan pass 16 och 17. Drilla jagar dessa älgar. 14.40
Någon meddelar att han ser älgar vid pass 55. 15.00 vi avbryter årets jakt och samlas vid
slakthuset. Ingen Älg skjuten idag. Totalt efter hela veckan 16 älgar, 7 vuxna(3 kor och 4
tjurar) och 9 Kalvar(5 kviga och 4 tjur). Delning imorgon Lördag 09.00. Jonne och
styckningsteamet på plats 07.00.
Lördag 16 Oktober. Delningen samt årets Jaktmöte.
Vi har vägt in 707 kg bestående av 166 kg Bogstek, 100 kg Hals, 89 kg Biff samt 352 kg
Stek. Den sammanlagda slaktvikten är 1497 kg. Vi delade detta på 48 delar. Snittbaljan(4
vägda) vägde 29,50 kg. Vi åt en av köksgruppen (Yvonne, Maggan, Marcus, Hasse och
Römpötti) förträffligt tillagad köttgryta. Därefter förrättades mötet. Omval skedde till
Jaktledare och vice jaktledare. Även jaktrådet omvaldes. Putte ersatte Lasse Ingvarsson i
slakthuskommiten. Vi bildade även Gravbergets Jaktlag, Förening. Jaktledare samt jaktråd
utsågs till styrelse. Vi avslutade med lottningen av baljorna.
Nästa jakt blir Allhelgona helgen, med jakt Fredag 5, Lördag 6 och Söndag 7 November.
Vid Pennan// Lars-Erik Loffe Flodung Jaktledare Gravbergets Jaktlag

