Verksamhetsberättelse 2014 för Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF)
Mål
För Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet
att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört
fullgoda rasrena hundar
- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa
raser
- att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
- att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

Verksamhet
Föreningens adress är SSF, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura
Föreningens org.nr. 894701-2806, BG-konto 5685-2544, PG-konto 48 84 75-5
Ordförande och kassör var för sig tecknar föreningen.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden, 19 jan., 3 mars, 16 mars, 11 april, 27
april, 10 aug. och 10 dec.
SSF omfattar 11 st lokalklubbar, Övre Norrbotten, Norrbottens Kust & Inland, Nedre Norrbotten, Västerbottens
Kustland, Västerbottens Lappmark, Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Gävleborg, Mellansverige och
Sydsverige.
Medlemsantalet har i år minskat med 58 st. Vi har under 2014 haft 1 687 st medlemmar.

Specialklubbskonferens
SKK anordnade ingen konferens under 2014.

Årsmöten för NSFN och SPJ
Till NSFN:s årsmöte i Norge deltog Lennart Jönsson och till SPJ:s årsmöte i Finland hade vi inte möjlighet att
medverka.

Fler starter på Jaktprov och utställningar, höjd status på Riksutställningen.
Riks har infört ett system/stege där lokalklubben erhåller ett stigande penningbidrag beroende på hur många hundar
man kan locka att delta.
Vid 30 – 39 st anmälda hundar, bidrag 3 000 kr, 40 – 49 st anmälda hundar, bidrag 4 000 kr och över 50 st anmälda
hundar, bidrag 5 000 kr. Pengarna skall gå till inköp av priser.
Klubbarna kan också ges ett bidrag på 6 000 kr till veterinärkostnader där patella och ögonlysning genomförs.
Max en (1) utställning per ”region” och år.
Riks står också för inköp av pris i klasserna, Avelsklass, Uppfödarklass och Championklass.
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Hemsidan
Vi använder nu en hemsida från Wordpress som är enkel och bra att uppdatera. Det är lite problem att infoga Excel
dokument i nuvarande version men hoppas det kommer att lösa sig i nästa uppdatering!
Började följa upp statistik i slutet av april och det är tydligt att hemsidan följer jaktsäsongen men faktiskt positivt
överraskad hur många besök sidan har

Sedan finns oändliga möjligheter att lagra information på hemsidan så här får vi fundera lite på upplägget. Men allt
bygger på att vi alla hjälps åt att hålla sidan levande och fortlöpande sänder material att publicera. Nu med nya
Rasdata behöver vi inte lägga in Excel filer från jaktproven längre då allt kommer att finnas tillgängligt ändå.

Rasdatasystem
SSF beslutade 2011 att upprätta en kravspecifikation för ett nytt program avseende digital redovisning av jaktprov.
Denna kravspecifikation uppdaterades till att även gälla digital redovisning av utställningar och en avelsdel.
Kort och mycket förenklad beskrivning av denna kravspec:
 SSF ska äga all källkod.
 All historisk data i vårt SSF klubb och Avel ska importeras till det nya systemet.
 Import och export av filer på hundar mellan SSF-SKK-SPJ och NSFN ska vara möjlig.
 Programmet ska vara webbaserat och tillgängligt via smarta mobiler och surfplattor.
 All jaktprovsregistrering ska kunna ske direkt i programmet.
 Utställningar ska kunna registreras och exporteras till SKK digitalt för registrering i deras system. Funktion
som stödjer skapande av utställningskatalog ska finnas.
 Avel ska innehålla möjlighet för registrering av hälsodata och funktion för beräkningar av ep-tal.
 Om SSF i framtiden beslutar att ep-tal ska vara offentliga för hund man tittar på i systemet så ska stöd för
denna funktion finnas med.
Utifrån utvärderingar av olika leverantörers lösnings- och kostnadsförslag kom riksstyrelsen fram till att det är en
alltför stor investering för SSF att köpa hela paketet riksstyrelsen beslutar om en uppdelning av utvecklingsarbetet i
tre paket utifrån behovet rangordnat som ett till tre:
 Paket 1
Grundsystem med historik och hunddatabas samt jaktprovsredovisning.
 Paket 2
Avel
 Paket 3
Utställningar
Under 2014 gjordes så upphandling och utveckling av paket 1 med Nipsoft AB i Sollefteå. Systemet har levererats och
installerats i driftmiljö. Under hösten 2014 har systemet använts för registrering av jaktprov av några lokalklubbar
och i mitten av november lades systemet ut publikt via www.tradskallare.se/Våra hundar/RasData.
Systemet har således testats i drift under hösten 2014 och har överlag fungerat bra. Några fel och brister har dock
hittats.
 De som klassas som rena fel enligt kraven, skall åtgärdas av Nipsoft.
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Andra brister som inte är akuta att åtgärda skall rättas till vid framtida vidareutveckling (paket 2 och 3).

Något beslut om paket 2 (avel) och 3 (utställning) har ännu inte fattats.

Skallkungen
Skallkungen arrangerades i år av SSF Medelpad den 27 – 28 september i Bispgården. Resultat se nedan.
1:a, Skarnäbbens Theia
75 p.
Ägare Ulf Grabbe, Umeå
2:a, Häggingåsens Thai
72 p.
Ägare Miranda Frings Håf, Högland
3:a, Spetsbackens Kimo 68 p.
Ägare Martin Karlsson, Alfta
4:a, Fort Hjort Nalli
65 p.
Ägare Anders Morin, Kalix
Ovanstående hundar representerar Sverige till NM 2015. (Reserver är hundar från placering fem och neråt)

Nordiska mästerskapet 2014
NM arrangerades i år av Sverige den 4 - 5 oktober i Idre, Mellansverige.
Lagtävlingen vanns av Norge med 224 p. 2:a Sverige med 218 p. och 3:a Finland 203 p.
Den individuella segern gick till Fort Hjort Nalli 85 p, ägare Anders Morin, Sverige,
2:a Pikkulehon Kiira 82 p, ägare P Leiviskä & M Kontas, Finland
3:a Laatu 79 p, ägare Roy Nilsson, Norge.
Våra Svenska hundar utöver Fort Hjort Nalli var 6:a Kiepin Kaira 67 p, ägare Tommy Jonasson, 7:a Ryggärdans Röjja
61 p, ägare Erik Skoglund och 9:a Tapperdalens Moona 63 p, ägare Mattias Kähäri.
Ett stort grattis till alla, jämna och bra placeringar för alla svenska hundarna.

Utmärkelser
Vid Fullmäktigemötet i Mora överlämnades Guldnål till Ivar Karkiainen, Övre Norrbotten.
Ingen hedersledamot utsågs.

Slutord
Vi vill först tacka SSF Mellansverige som år 2014 stod som värd för Riksfullmäktigemötet och Riksutställningen.
Ett starkt utfört uppdrag med bra förläggning och en bra supé.
Fullmäktigemötet upplevdes som ett mycket bra möte med Marie Olsson, kommunalråd i Orsa, som
mötesordförande.
Varje fråga där det skapades debatt, fick ventileras ordentligt innan mötet gick till beslut.
Vi har idag ett mycket bra arbetsklimat inom styrelsen, vilket innebär att alla de starka åsikter som delegaterna
framför, diskuteras igenom grundligt innan det går till beslut.

Tyvärr finns ingen som tar på sig uppdraget att vara kassör i klubben utan vi måste köpa tjänsten externt till viss del.
Under 2014 har Britt-Inger Tegnander Byrå i Dorotea, bokfört alla transaktioner och betalat fakturor. Controller har
under året varit Tommy Lannemar som ansvarat för medlemsmatrikeln.
Medelpad genomförde Skallkungstävlingen under 2014. Ett stort tack till alla här inblandade funktionärer.
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Vi vill återigen uppmana lokalklubbarna att komma med förslag på funktionärer till Riksklubbens kommittéer.
Styrelsen tackar för det förtroende den haft under verksamhetsåret 2014 och överlämnar förvaltningen till
revisorerna och fullmäktige för bedömning.

Djura den 8 mars 2015

…………………….
Roger Hedleund

…………………….
Egon Rongdén

…………………….
Tommy Lannemar

…………………….
Jeanette Börjesson

…………………….
Lars Lindgren

…………………….
Matti Torvela

…………………….
Anders Lundberg
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMSKOMMITTÉN
Statistik på hur det ser ut i dag och hur det har sett ut tidigare är enligt följande.
Sammanställning medlemmar 2014
Klubb
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Diff
Övre Norrbotten
163
155
166
164
164
159
169
164
166
173
7
Norrbottens Kust o Inland
131
135
139
147
143
146
151
143
132
126
-6
Nedre Norrbotten
204
209
185
177
165
152
142
149
148
149
1
Västerbottens Kust
197
196
190
188
175
160
151
144
138
128 -10
Västerbottens Lappmarker 247
263
257
259
257
268
277
273
252
237 -15
Ångermanland
134
132
134
130
126
122
131
122
116
115
-1
Jämtland/Härjedalen
261
258
231
239
231
210
222
209
202
174 -28
Medelpad
114
99
92
100
114
122
110
115
116
109
-7
Gävleborg
167
171
176
170
175
164
162
152
152
151
-1
Mellansverige
295
291
278
286
304
299
284
265
241
250
9
Sydsverige
96
90
81
76
79
76
76
76
81
75
-6
Totalt
2 009 1 999 1 929 1 936 1 933 1 879 1 875 1 812 1 745 1687 -58
Varav
Medlemmar
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Ungdomsmedlemmar

1538
119
20
10

Medlemsantalet har även i år minskat. Vid sammanställning i december visade det sig att vi blivit hela 58
medlemmar mindre. Trenden fortsätter nedåt. Endast tre lokalklubbar har ökat medlemsantalet eller vidmakthållit
antalet från 2013.
Inom riksstyrelsen har det framkommit förslag på att ge nya valpköpare gratis medlemskap första året och
förhoppningsvis kommer alla lokalklubbar att vara positiva till detta. Fullmäktige 2015 får ta beslutet.
Medlemskommittén / Tommy Lannemar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MARKNADSKOMMITTÉ
Marknadskommittén är en relativt ny kommitté och målet är att utöka samarbetet med sponsorer och annonsörer
och även hitta och engagera nya sponsorer allt i syfte att långsiktigt stärka samarbetet och öka sponsorintäkterna till
klubben
Inför NM i Idre 2014 fick vi bla några nya annonsörer till programbladet.
Alla tips och idéer är väldigt välkomna och har ni kontakter med potentiella sponsorer / annonsörer tipsa gärna oss.
Henric Lindh

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAANSVARIG JAKTPROV
Under 2014 har det totalt genomförts 464 jaktprov (varav 339 utlysta och 125 rörliga). Jämfört med 2013 så är det
en ökning med 83 st (18 fler utlysta och 65 fler rörliga).
Under året så har 179 individer deltagit i jaktprov, 128 finnar och 51 nobsar. År 2013 var det 154 individer, 108 finnar
och 47 nobsar.
Glädjande är att antalet genomförda jaktprov ökat i år. Antalet rörliga prov har mer än fördubblats mot året innan.
Dessutom har fler individer deltagit, 179 individer 2014 mot 155 året innan.
Hoppas vi nu ser ett trendbrott på den nedåtgående kurvan över genomförda jaktprov vi haft ett antal år nu.
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Prisfördelning utlysta prov 2014:
1:a pris: 33 st (9,7%), 2:a pris: 43 st (12,7%), 3:e pris: 96 st (28,3%) och 0:or: 167 st (49,3%)
Prisfördelning rörliga prov 2014:
1:a pris: 33 st (26,4%), 2:a pris: 26 st (20,8%), 3:e pris: 24 st (19,2%) och 0:or: 42 st (33,6%)
Anders Lundberg, Dataansvarig Jaktprov SSF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RESULTATANSVARIG
Alla resultat registreras via dator direkt till kennelklubben. Under året har det genomförts 15 utställningar. Antalet
bedömningar som genomförts är 445 i antal, en minskning med 93 hundar från 2013.
Antalet utställda norrbottenspetsar är 186 och för finska spetsen 259 hundar. Av det totala antalet bedömningar har
42 hundar besökt kennelklubbens egna utställningar.
Kritikerna har kontinuerligt skickats till avelsråden som hjälp i avelsarbetet.
Av alla utställda hundar är 37 % FS och 23 % Nobs jaktprovsmeriterade.
Vilhelmina 140202 / Ann-Kristine Persson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EXTERIÖRKOMMITTÉN
Deltagande på Stockholms hundmässa den 13-14 dec. med rasmonter för Norrbottenspets. Ewa och Jeanette på
plats för bemanning och Anders Brismo med sina två nobstikar.
Mycket folk och många nyfikna som ville veta mer om rasen. Såldes lite mtrl också på plats. Trevligt och givande!
Bra tänk med alla svenska raserna tillsammans med ett eget rastorg.
Ansökan för 2017 års utställningar är inskickad till SKK via det nya datasystemet. Enkelt och smidigt!
Ewa Widstrand och Jeanette Börjesson

Verksamhetsberättelse från Provregelkommittén
Provregelkommittén har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar:
Kurt Sivertsson (sammankallande), Ove Sjöström, Ann Kristin Persson, Lennart Jönsson samt Jan Andersson.
Vi har under året haft ett möte i Vilhelmina där mötespunkterna i korthet bestod av genomgång av granskade
jaktprov från 2013, skrivelse från Ulf Hansson, förslag till Riks om framställan till SKK angående regeländring av
användandet av pejl på jaktprov, smärre justeringar av tolkningsanvisningarna samt gav i uppdrag åt Lennart J och
Jan A att rekrytera domare och provledare till Nordiska mästerskapen 2014 i Idre.
Nästa möte var i Moraparken i april tillsammans med Riksstyrelsen. Avrapportering samt riktlinjer för kommande
uppdrag stod på schemat.
I början på augusti höll vi ett telefonmöte där upplägg inför kommande provregelkonferens i Brunflo var den stora
punkten. Undertecknad och Lennart informerade om läget inför Nordiska. Inget beslut från SKK angående pejlfrågan
gjorde att vi så nära jaktprovssäsongen anade att vi inte skulle få någon ändring till stånd. Något som besannades
några dagar senare.
I slutet på november avhölls så provregelkonferensen med provregelkommittén som representerade sin egen
lokalklubb och en representant från varje övrig lokalklubb. Bra möte med konstruktiva diskussioner. Vi fick även en
rejäl genomgång och förevisning av nya rasdataprogrammet.
Hjälp med tolkning har uppstått vid ett tillfälle där Kurt och Lennart avgett svar.
Undertecknad har skapat jaktprovsprotokoll i form av lathund som ska ses som påminnelse och för den delen även
vid utbildning av domare. Allt för att få protokollen så lika ifyllda som möjligt. Är klar inom kort.
Jan Andersson
SSF Årsfullmäktige 2014
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Verksamhetsberättelse priskommitté
Vid årets Riksmöte i Mora den 12 april 2014 delades nedanstående priser ut:
Årets skällande fågelhund 2013
Kaitumdalens Nalli, SE21751/2010
Kiepin Kaamos, S36617/2008
Styggbergets Kaaksi, S67641/2008

ägare, Lars Lindgren
74,00 p
ägare, Fredrik Söderlund 68,75 p
ägare, Göran Eriksson
65,33 p

Kennel Rahans Vandringspris
Häggingåsens Thai, S42781/2009

ägare Miranda Frings – Håf 226 p

Unos Minne
Häggingåsens kennel,

ägare Daniel Bykvist

Jaktprovsdomare – flest dömda prov 2013
Evert Lindberg
Lars Andersson
Egon Rongdén

9 prov
9 prov
9 prov

25 p

Ronney Skoog

Verksamhetsberättelse avelsråd Norrbottenspets
Under perioden 2013-01-01 – 2014-01-01 har vi lämnat täckhundsförslag till 40 tikar. Vi har varit Norge behjälplig i
ett par parningar och även någon svensk tik som fått finska täckhundar, till hjälp har vi då haft Inkeri eller Thommy
Svevar. Vi har avrått ett par tikägare att para unga tikar och istället lägga tid på meritering innan parning sker och
några har följt rådet. En avrådan har också skett att para en tik med känt EP anlag som övertagits i vuxen ålder.
Återkoppling varierar mellan tikägarna och sker antingen via telefon eller mail men feedbacken uteblir också tyvärr
ibland.
I några fall har ägaren valt att avstå då tikarna skjutit löpen till olämplig tidpunkt samt att i vissa fall har tikarna eller
något enstaka fall hanen inte velat släppa till. Någon enstaka har också gått ”tom”
År 2014 registrerades 142 hundar av dessa 8 importer. Det föddes och registrerades 123 valpar under 2014 fördelat
på 31 kullar, vilket ger ett genomsnitt på 4,0 valpar per kull enligt SKK:s statistik. 27 hanhundar är fäder till dessa
kullar och 4 hanhundar har producerat 2 kullar.
Av de 31 kullarna fötts har 23 skett i samråd med avelsrådet vilket ger 74 %.
Av de som skett utanför är det 3 omparningar på gamla godkännanden utan ny dialog med oss, det kan vara så att
de inte kontaktar oss eftersom vi inte rekommenderar omparningar vid annat än när första kullen blivit väldigt liten,
1-2 valpar i första kullen så kan det vara okej. De övriga 5 är ”gris/klöv” specialisterna som går sin egen väg. Av de 5
så ligger 3 ovan SSF:s tak på inavelsgrad, 2,5 %, 3,3 % och en kull med hela 10,2 %.
Det gör sammantaget att Norrbottenspetsen får en höjning på snittet i inavelsgrad från 2013 där siffran var 0,8 %,
2014 landar medelvärdet på 1,3 %. Vi jobbar med målsättningen att alltid försöka hamna betydligt lägre än de 2 %
som faktiskt medges. Det har gått väldigt bra i de flesta fallen, någon enstaka tik har varit svår att kombinera där det
finns hundar tidigt bakåt i stamtavlan som har många och spridda avkommor.
Sjukdomar
92 Ögon UA. Men katarakt har rapporterats under perioden.1 individ med katarakt både främre och bakre partiell
cortex, måttlig utbredning ÄRFTLIG.
1 Katarakt, partiell cortex främre, lindrig bedömd ÄRFTLIG. Samt 1 katarakt, partiell cortex bakre, lindrig Ärftlighet
kan f.n.ej bedömas.
Vi har efter tidigare EP konstateranden arbetat efter riktlinjerna som arbetsgruppen tagit fram. Hänsyn tas till risker,
ej kombineras med kända anlag. Samt ålder.
SSF Årsfullmäktige 2014
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2 st Ep fall med Nobs har inrapporterat under 2014. Varav ett helsyskon till en tidigare inrapporterad hund men från
en senare kull, samt i det andra fallet ett kullsyskon till tidigare inrapporterad hund. Spontan inrapportering är det vi
förlitar oss på och vi letar inte aktivt nya sjukdomsfall.
Vi har på frivillig basis önskat patellakontroll på hundar som är tilltänkta i avelsarbete, utav dessa som kontrollerats
har samtliga 24 ua. 1 har patella, medialt och har inte gått i avel i dag i vår vetskap.
Övrigt
Som tidigare nämnts angående omeriterade tikar, så har vi försökt råda ägare till dessa att meritera dem jaktligt
innan parning då detta öppnar dörren till fler hanhunds alternativ men även ger oss ett verktyg som visar om vi avlar
rätt eller fel. Vi har även ”fiskat” och fått några napp när vi aktivt sökt upp hanhundsägare och bett dem skicka in
täckhundsblanketten på sina hanhundar så de kommer med på täckhundslistan.
Vi har under året kommit igång med Sharepoint. Från våren 2014 så lagras allt gällande sjukdomar, blanketter,
rekommendationer på detta media. Tidigare så är det papper i pärm eller kartonger som gällt. Sharepoint är mycket
positivt på då det möjliggör att alla har samma information för att fatta beslut i arbetet.
2015-02-12 Rickard N, Micke Å, Bengt W, Martin M och Assar T

Verksamhetsberättelse avelsråd Finsk spets
Det har under året fötts 47 kullar vilket har renderat 197 valpar totalt. Av dessa är 96 hanvalpar och 101 tikvalpar.
Antalet rekommendationer 2014 var 47 stycken varav åtta gällde finska tikar och en gällde en norsk tik. Ingen tik har
avråtts från att para. Återkopplingen gällande utförda parningar från tik ägarna varierar. Om de annonserar på
valptorget ska det godkännas av oss avelsråd innan annonsen sätts ut, då vet vi om parning skett. Det har inte alltid
fungerat på det viset, men vi har kontaktat ansvarig i styrelsen och påpekat hur rutinerna är tänkta att fungera.
Vi hoppas att de tagit till sig av detta och att det har börjat fungera bättre. Att det ska ske någon återkoppling är
heller inget krav för att få avelsrådgivning och inte heller nödvändigt ur statistisk synpunkt. Det är enbart för att
underlätta för valpspekulanter att hitta aktuella parningar samt undvika parningar med högriskindivider som ej
uppfyller klubbens uppsatta avelskriterier. Hur många rekommendationer respektive hanhund fått samt vilka
rekommendationer som gjorts under 2014 framgår av separata bilagor.
Inavelsgraden för rasen i genomsnitt är i stigande och slutar på 1,5 %. Detta återspeglar sig omedelbart i kullstorleken
som sjunker till 3,7 valpar i genomsnitt, vilket är siffror vi inte haft sen 2009. Undersökningar genomförda
tillsammans med Finland, över den genetiska bredden i rasen, visar på en mycket snäv genetisk bas för rasen.
Önskvärt/nödvändigt vore att ytterligare trycka ner inavelsgraderna för rasen, vilket även kullstorleken i kombination
med inavelsgraden ovan indikerar. Vad gäller övriga nyckeltal hänvisas till rapportblanketten för 2014.
Arbetet med att bekämpa sjukdomar fortsätter. Läget är bättre än på länge, i alla fall om man tittar på de senaste 2025 åren. Vi har under 2014 fått ett inrapporterat skriftligt epilepsifall. Fallet i fråga visar på en historisk
epilepsiproblematik tidigare i stamtavlan och har registreringsår 2000. Vi har även 2 fall där ägarna meddelat oss
muntligt men ej skriftligt. I och med att vi inte fått skriftlig bekräftelse på de övriga två fallen kan vi inte kommentera
dem vidare här. Vi hoppas givetvis att de återkommer med en skriftlig bekräftelse.
På knäledssidan har konstaterats 4 fall under 2014 enligt SKK:s avelsdata. Ett av dessa fall gäller en rekommenderad
parning, och är oss veterligen det första konstaterade fallet knutet till avelsrådgivningen sen vi börjat. Vad gäller
ögonsjukdomar så är ett nytt kataraktfall konstaterat. Något att beakta kan vara att fallet är det andra från en och
samma täckhund (hane).
De av klubben uppsatta avelsstrategierna är av största vikt för rasens fortsatta utveckling. Vi måste fortsätta trycka på
låga inavelsgrader, med god spridning på avelsdjuren. Detta med hänsyn taget till kända sjukdomsdata, risklinjer och
jaktliga och exteriöra egenskaper, helt enligt de instruktioner fastslagna av klubben.
I fallet med patella- och ögondokumentation så är SKK:s avelsdata ovärderlig, och tillgänglig för alla som vill.
Begränsningen ligger i undersökningsfrekvensen och veterinärernas inrapportering. Vi som avelsråd kommer att
fortsätta informera och rapportera om läget i rasen, företrädesvis via klubbtidningen Ståndskall. Och detta oavsett
om det är positiva eller negativa nyheter. Information och diskussion är det viktigaste för att föra arbetet framåt med
rasen i fokus.
Johan Lehmivaara, Kjell Pettersson och Matti Torvela
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