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Sjätte deltävlingen
i traditionellt mete
MALUNG

Fiskeklubben Skinnkroken i Malung har
arrangerat den sjätte
deltävlingen i traditionellt mete. Tävlingen
genomfördes vid Långtjärnarna och det var
Britta Ivansson som
var arrangör. Ett tjugotal Skinnkrokar deltog
i tävlingen.
Henrik Persson segrade
i herrklassen och Susanne
Ivansson i damklassen
medan Hans- Erik Johansson vann herrveteraner
och Kerstin Danielsson
damveteraner.
Här är resultaten från
den sjätte deltävlingen
i traditionellt mete.
Herrar: 1) Henrik Persson, 7 254 gram, 2) Mikael
Åslund, 5 897, 3) Torbjörn

Toresson, 2 399, 4) Fredrik
Olsson, 2 155.
Damer: 1) Susanne
Ivansson, 1 978, 2) Sabina
Einarsson, 1 872, 3) Camilla I-Einarsson, 1 671,
4) Karin Andersson, 1 588,
5) Lena Björk, 1 370.
Herrveteraner:1) HansErik Johansson, 6 219,
2) Arne Jonsson, 3 337,
3) Kurt Matsson, 1 518,
4) Tommy Ivansson, 1 278.
Damveteraner: 1) Kerstin Danielsson, 2 279,
2) Gun- Britt Björk, 2070,
3) Britta Ivansson, 1 482,
4) Anna- Karin Larsson,
1353, 5) Anita Johansson,
1 119, 6) Gunvor Spännar,
901.
Juniorer: 1) Martin
Björk, 2 758.
Knatte: 1) Alexander
Einarsson, 128.
Sören Haga

Svartbygge av
kåta i fjällen
SÄLENFJÄLLEN

Skistar i Sälen får betala minst fyrdubbel
byggnadsavgift,
31 700 kronor, sedan
byggnadsnämnden fått
syn på att en större
kåta byggts utan tillstånd.
Företaget sökte inte byggnadslov då man uppförde
en serveringskåta på 54
kvadratmeter i Pulsenområdet vid Tandådalen.
I bygglovsansökan, som

inlämnats i efterhand,
framhåller bolaget att man
samtidigt tagit bort en förrådsbyggnad på 27 kvadratmeter. Förrådet hade
man byggnadslov för redan
från början av 90-talet.
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Nu börjar Flygfesten

De har
sinne
för spår

JÄRNA

Bitarna börjar falla på
plats i det enorma organisationspusslet med
Flygfesten som motiv.
Och det hela ska förhoppningsvis sluta
lyckat med ett sextiotal
genomförda programpunkter och otroliga
kringarrangemang.
Det varma och klara vädret
har utan tvekan hjälpt till att
färdigställa Flygfesten. För
två veckor sedan fanns oro
om huruvida vädret skulle
påverka flyghelgen, då stora
markytor var skadade av all
nederbörd. Och marken, där
den enorma scenen nu står
rest, var då ett gyttjebad.
– I dag görs det sista klart
med bygget av restaurangtält
och scen, sedan är det bara
småsaker som ska fixas, säger Lars-Olov Liss, Västerdalarnas Flygklubb. Det
känns lugnt och väderpro-

Bo och Yana vann landskamp
MALUNG

Det cirka 30 meter vida planet Catalin kom i går till flygfältet.

gnoserna ser bra ut.
Uppslutningen har också
varit fin, då både klubbmedlemmar och vanliga Järnabor engagerat sig i Flygfestens förarbete.
– Det här är en enorm or-

Byggnadsnämnden har
kommit fram till att det
inte finns några förmildrande
omständigheter
utan kräver in byggnadsavgift, som är fyra gånger
vanlig bygglovstaxa.
Nämnden har även ansökt

om att länsrätten ska besluta att påföra bolaget tillläggsavgift för kåtabygget.
Men byggnadsnämnden
har samtidigt även beviljat
tillfälligt bygglov för serveringskåtan och det gäller
till och med 2013.
Nämnden kräver då in
nya avgifter med 9 186 kronor för bygglov, tilläggsavgift, bygganmälan och utsättning...
Imorgon kväll brakar P-Floyds konsert loss här.

ganisation med ett 50- till
70-tal hjälpsamma ur olika
yrkesgrupper, som alla tillför
kunskaper, berättar LarsOlov.
– Folket är otroligt engagerat och saker blir gjorda
utan att ledningen behöver
ge direktiv, tillägger Kjell
Dalsheim, Västerdalarnas
Flygklubb.
Flygklubben har även ordnat vandrarhems- och hotellboende via turistbyrån,
och campingplatser för både
piloter och åskådare. Vid
Myrbacka skola ligger campingen, men lediga åkerplättar finns att ta till vid behov.
Hittills har ett hundratal
husvagnar och ett stort antal
tält stationerats ut.
Uppvisningspiloterna började igår komma med sina
plan. Först inflygandes till
Dala-Järna flygfält var det
privatägda Catalinplanet,
som försvaret under 1950talet använde som transportplan. Och senare på natten tog Kjell emot segelpilo-

Bo Sunne från Sillerö
tillsammans med sin
bayerska viltspårhund
Yana tog en meriterande seger då ekipaget
vann landskampen mot
Norge för eftersökshundar i viltspår mot Norge.
– Hon är fantastiskt
duktig på att spåra,
säger Bo om sin fyrfota
vän.

FOTO: JOHAN RAPPLING

ten ur Swift Team, som då
kom körandes med sitt plan
på trailer. Under flyghelgen
beräknas 200 gästflyg att
landa och parkera på flygfältet för att se tillställningen.
Runt om flygfesten blir det

också arrangemang.
Vansbro kommun kommer att ha ett pr-tält uppställt, det blir tivoli, utställningar och dessutom kommer det finnas flygsimulator
på plats.
Flygfesten inleds ikväll
med Little Boo and The Virgins i restaurangtält, och i lilla hangaren spelar olika ungdomsband.
Därefter blir det fest med
spektakulär P-Floyd-konsert och storartade flyguppvisningar.
– Det häftigaste i flygväg,
tror jag, blir Swift Team, Jurgis Kairys och så klart jetplanen, säger till sist en förväntansfull Lars-Olov Liss.

Hund och förare måste kunna förstå varandra för att spårningen ska gå bra. Bo Sunne och hans
Bayerska viltspårhund Yana har bra kontakt.
FOTO: ANDERS MOJANIS

Det finns uppenbarligen ganska gott om rådjur
i år och tyvärr uppehåller sig många av dem nära
vägarna. Polisen i Malung har fått in anmälan om två nya
rådjursolyckor. På onsdagskvällen krockade en bil med
ett rådjur på riksväg 71 vid Malungsfors. Vid lunchtid på
torsdagen var det dags igen. Den här gången på E45,
cirka en mil från Malung mot Värmlandshållet.
MALUNG

0281-718 30
johan.rappling@dt.se

Mera klotter i Malung
Ofoget med klotter fortsätter i Malung. Natten
till torsdagen var det någon som roade sig med att
klottra vid servicehemmet Kringlan, dels på en parkerad
servicebil och dels på en förrådsdörr.
MALUNG

Åkte trots körförbud
En polispatrull som åkte mellan Malung och
Johannisholm på E45 på onsdagskvällen fick syn på en
bil med körförbud. Föraren trotsade körförbudet men
nu fick han kliva ur och ta emot ett föreläggande om
böter för sitt tilltag.
MALUNG

MC-förare bröt benet
ÄPPELBO En motorcyklist körde i går kväll vid 19-tiden
omkull i Äppelbo.Efter vurpan kunde mannen själva
larma ambulans och räddningstjänst. Inget annat fordon
ska ha varit inblandat i olyckan vars orsakad i går kväll
var okänd. Föraren av motorcykeln fördes till Mora lasarett med bland annat ett benbrott.

Två partybussar i Malung
och de är tämligen tungkörda. Farsan har egen buss och
brukar klaga på att den är så
gammal, men efter den här
resan med cirka 90 mil bakom ratten på en engelsk
dubbeldäckare så tycker han
att hans buss är riktigt bra,
skrattar Johnny.

MALUNG

Två klassiska röda
dubbeldäckade Londonbussar i trafiken i Malung är en högst ovanlig
syn. Frågan är om det
någon gång tidigare har
hänt och om det någon
gång kommer att hända
igen. Men häromdagen
kunde man se den synen
och det var ingen synvilla.
Malungsbon Tommy Norin
tog fram sin kamera och förevigade bussarna när de
stannde till och tankade vid
Preem-macken vid E45
i centrala Malung.
– Det var ju onekligen ett
ovanligt inslag i gatubilden
här, säger Tommy.

Ingen vanlig syn i Malung - två klassiska Londonbussar tankar
FOTO: TOMMY NORIN
upp.

Partybussar, som hyr ut de
röda Londonbussarna till
olika sällskap som svensexor, bröllopsfester, fotbollsresor, studentskivor, och så
vidare.
– Jag har bott uppe i Åre

Tidningen har varit i kon-

takt med bussarnas ägare
Johnny Svensson i Göteborg. Han driver företaget

och kört med bussarna
i Trondheim där de varit
mycket populära. Nu har jag
flyttat hem till Göteborg och

det som sågs i Malung var
mitt flyttlass med pappa och
mig som chaufförer, berättar
Johnny.
Han berättar också att de

röda dubbeldäckarna inte är
direkt några milslukande
landsvägslokomotiv.
– Toppfarten ligger på
65–70 km i timmen, betydligt lägre i uppförsbackarna,

Han planerar att bygga ut
sin rörelse med röda partybussar till flera större städer,
Göteborg, Oslo och Trondheim i första hand.
– Bussarna väcker uppmärksamhet vart man än
kommer, de är ju tämligen
välkända även om det numera inte finns så många kvar
i Londontrafiken. Att jag satsat på de här bussarna är en
gammal dröm som gått
i uppfyllelse, jag har alltid
varit fascinerad av busstypen, säger Johnny Svensson.

Anders Mojanis
0280-125 15
anders.mojanis@dt.se

En känslig nos är förstås ett
viktigt verktyg då Yana ska
följa spåren, och det har hon
bevisligen.
Man brukar göra jämförelsen mellan hund och
människa att om en hund
har ett luktskinne som motsvarar en fotbollsplan så här
människans luktsinne inte
större än ett litet frimärke
i ena hörnet.
– Men det är också viktigt
att hunden har ett bra kynne
och kanske framför allt att
hund och förare har ett bra
samarbete och kan läsa varandra, säger Bo Sunne.
Bo Sunne berättar att det

Johan Rappling

Anders Mojanis

Två nya rådjursolyckor
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Känslig nos och ett bra kynne är två egenskaper som gör Yana till en duktig viltspårare. Nyligen
nosade hon hem en landskampseger mot Norge.

finns tre hundraser som är
specialiserade och särskilt
framavlade för att vara eftersökshundar – hannoveransk
viltspårhund, bayersk, viltspårhund samt alpenländische dachsbracke.
– Man brukar säga att det
är de ultimata eftersökshundarna. Det är ganska ovanliga hundraser, och det finns
cirka 300 sådana hundar
i Sverige. Det är lugna, snälla
och trevliga hundar som kan
göra mycket nytta då man söker efter skadat vilt, skadskjutna och trafikskadade,
eller söker med skallgångsmkedjor efter försvunna människor, säger Bo Sunne.
Hans Yana, som egentligen heter Askmadens Yana,
är fyra år och av den bayers-

ka rasen. Hon är både jaktchampion och viltspårchampion sedan hon klarat
alla prover med glans.
Som kronan på verket
kom uttagningen i landslaget och den individuella segern i landskampen mot
Norge i helgen.
– Hon är med mig på jakt
och är en bra jaktkamrat,
men bara som sällskap på
passet för hon är ingen jägare. Detta för att hon ska inte
lära sig att spåra oskadat vilt
utan bara gå på spår efter
skadade djur för att detta ska
fungera optimalt.
Bo och Yana tränar regel-

bundet för att utveckla spårningen och samarbetet.
– Minst en gång i veckan
tränar vi på spår. Men vi tränar också lydnad och ibland
leker vi litet i agility, hundarnas hindertävlingar. Det är
viktigt både att träna fysiskt
och att hunden får arbeta
med huvudet, säger Bo.
Som bevis för landskampssegern har Bo Sunne och
Yana fått med sig ett vandringspris hem.
Nu har de fått en inteckning. För att ta hem priset för
alltid krävs tre inteckningar
och dessutom måste det vara
med minst två olika hundar.
I landskampen vann Norge.
Anders Mojanis
0280-125 15
anders.mojanis@dt.se

V I LT S PÅ R H U N DA R

Tre raser
P Tre speciellt framavlade
raser ingår i schweisshundraserna (schweiss är blod
från skadat djur).
P Gemensamt är att allt
viltspårhundar härstammar
från jakhundarnas anfader
stövaren.

Åter dags för
Trollbröllopet Ett av
Sveriges kanske äldsta
bygdespel, Trollbröllopet,
har åter premiär i kväll.
Föreställningarna kommer
att hållas klockan 19.30
varje kväll fram till söndag
den 9 augusti.
Det första Trollbröllopet
spelades 1935. Sedan 1971
har spelet ordnats varje
sommar utan stopp. Och
sedan dess har också
samma ljudinspelningar
använts, men nu har nya
inspelningar gjort med
Tomas Bolme som talare.
– Vi har, tillsammans
med, P-A Eliasson restaurerat ljudinspelningarna och
nu ska timingen bli mycket
bättre, säger regissören
Agneta Stolpe.
I onsdags hade Trollbröllopet genrepetition, och
i rollistan har vissa förändringar gjorts.
Patrik Eriksson, som till
vardags hemmahör i Stockholm, spelar Järnakarlen
Olov och Håkan Eriksson
spelar Pelle.
Ny som trollsonen Jehul
är Fernando Gyllenvåg. Och
Sofia Rågenklint och Mattias Magnusson spelar även
i år huvudrollerna Karin och
Nisse.
– Det är positivt med nytt
folk i rollerna. Då får man
ständigt göra om och få nya
vinklingar, berättar Agneta.
Hon avslöjar också att publiken kommer att bjudas på
en kulinarisk överraskning.
FOTO: ANDREAS HANSSON

Försvunnen kvinna hittad oskadd

Det var Ida
som vann löpet
I går skrev FK
om terrängloppet Lambôrsängslöpe’, och att
Linn Danielson segrade
i damernas juniorklass.
Så var inte fallet då Ida
Nartijärvi från Jukkasjärvi vann med fyra sekunders marginal framför
Linn.

JÄRNA

VANSBRO

En äldre kvinna försvann i onsdags från sin
bostad. Hon upptäcktes
försvunnen av anhöriga
i 12-tiden.
– Varför hon försvann vet vi
inte, säger Bo Eriksson, på

polismyndigheten i Dalarna.
Lyckligtvis påträffades kvinnan senare oskadd.
Vid 15.30-tiden i onsdags

inkom polisanmälan om den
försvunna kvinnan.
Kvinnan, som ska ha varit
äldre, försvann redan tre

timmar innan polisanmälan
kom in, och anhöriga hade
då på egen hand sökt efter
henne.
Polisen inledde spaningsarbetet, med hjälp av värmländsk polis, med två stycken hundpatruller.
Dessutom var en polis-

helikopter var även beställd
från Stockholm.
– Men om helikoptern hann

komma till platsen fick vi
inga uppgifter om, berättar
Bo Eriksson vidare.
Vi var också förberedda
att få hjälp från hemvärnet.

Men innan sökarbetet på
allvar kommit igång, hade
kvinnan hittats av hennes
anhöriga. Hon var försvunnen under ungefär sex timmar men kunde vid 18-tiden
lyckligtvis påträffas oskadd.
Johan Rappling

