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Lauri Keränen

Undertecknad är också ny i styrelsen, således min
uppgift blir att författa denna ledare. Samtidigt som
Per blev även jag invald i styrelsen under årsstämman den 5 april i Åsarna. Jag representerar de tre
sydligaste lokalavdelningar under kommande år.
Härmed tackar jag för förtroendet.

Ansvarig utgivare
Åke Jonsson
Råsjö
820 40 Järvsö.
Tel 0651-490 46

Min bakgrund
Är född i Finland i början av femtiotalet. Mitt föräldrahem ligger i en stad som heter Kuhmo som ligger nära ryska gränsen. Vi hade alltid en finskspets
hemma under min uppväxt. Min äldre bror Martti
var jakttokig och trivdes bättre skogen än hemma.
När jag fyllde 10 år fick jag som födelsedagspresent
välja ut en finskspetsvalp utav min farbror. Jag föll
för en hanvalp som jag döpte till Saku. Hösten 63 blev spännande, kunde inte sova på natten inför
premiärjakten. Martti sköt två fåglar för min Saku
och jag var naturligtvis överlycklig som hundägare.
Samma höst förolyckades min bror under jakt, Saku
försvann strax därefter spårlöst och föräldrahemmet
fylldes av sorg. Efter detta skulle jag inte ens tänka
på vapen eller jakt sa mina föräldrar. Det var bara
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Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23
923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Ståndskall utkommer med fyra nummer per år.
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Handskrivet Ståndskallsmaterial
skickas till sekreteraren!

Omslagsfoto: Åflodalens Silla
Foto/ägare: Tommy Ferm, Lycksele


Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2008...................... 10 februari.............................................15 mars
2/2008 ..................... 10 maj . .................................................15 juni
3/2008...................... 10 augusti..............................................15 september
4/2008...................... 10 november.........................................15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

e-post: standskall@it4unet.se
Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska returneras.
Skriv också namn på hundar och ägare som syns på bilden.
OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.

Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengt.per@telia.com


Aktivitetsdag
i Åsele 2008-05-24
Vi träffades över en kopp kaffe i brukshundsklubbens lokal. 26 tappra deltagare kom och vi startade
med ringträning där Berith Nordin instruerade
ekipagen. Därefter besöktes vi av Åselevetrinären
Malin Johansson-Hilonen som höll ett mycket bra
föredrag om hundars hälsa och akut omhändertagande av skadad hund. Så var det dags för lunch
med varmkorv och kaffe.
Sist på programmet informerade Ann-Kristine om
provverksamheten. En mycket trivsam dag.
Åsele grp

26 deltagare

Aktivitetsdag i Åsele

Berith Nordin styr upp ekipagen!

Teorikurs i Västerbotten Lappmark
SSF/Västerbotten Lappmark anordnar
en teorikurs för nya jaktprovsdomare.
Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Anmälan till:
Ann-Kristin Persson tel. 0941-450 10 eller Kurt Sivertsson tel. 0951-210 65
eller sekreterare: thomas.jonsson@brinet.nu. Tel.0953-205 22, 070-668 05 22.


Jaktprov SSF Västerbottens kustland år 2007
Utlysta prov 2008
27-28/9 Bjurholm, internationellt prov, klubbmästerskap.
Anmälan till Mats Larsson Aspvägen 23. 918 31 Sävar. Tel 090-50805
För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara skriftlig och arrangör tillhanda senast 14 dagar före utlyst prov. Hundägare ska uppge
adress och telefonnummer, så att arrangören kan bekräfta start, samlingsplats och tid för lottning.
För samtliga prov har klubbens egna hundar förtur.
Önskas enklare boende under jaktprovsdagarna anges det i samband med anmälan.
Startavgifter
För alla prov gäller 250 kr/start. Pengarna betalas till arrangören på provet före start.
Anmäld hund som uteblir från bekräftad start debiteras startavgiften om inte sjukdom eller skada kan
styrkas genom läkar-/veterinärintyg.
Rörliga prov
Anmälan till rörliga prov innehållande samtliga data på hunden samt ägarens adress och telefonnummer
sänds till Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 00 Robertsfors. Tel 0934-10987.
Hundägaren blir sedan tilldelad domare och gör med denne upp lämplig tid och plats för provet.
För att få fler anmälda till våra egna jaktprov, erbjuds alla medlemmar i lokalklubben 1st gratis start på
jaktprov inom klubbens egna marker.
OBS! Första jaktprovstarten för hunden på rörliga prov är gratis för klubbens egna medlemmar.
Klubben kan vara behjälplig med provmarker för rörliga prov.
Du som har en bra jakthund och är mån om rasens utveckling, ge din hund en chans genom att låta den
starta på ett jaktprov och en utställning.
Välkommen att starta din hund i höst!

SSF MEDELPAD inbjuder till utställning
för Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 7 DECEMBER 2008
Plats: Matfors. Domare: Britt-Marie Nordquist  
ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00
Chipläsare finns vid insläppet.

Skriftlig anmälan skickas till:
Mats persson Haddäng 547 820 77 Gnarp
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på:
Bankgiro nr: 5881-7263. Valp 50:- övriga klasser 250:SISTA ANMÄLNINGSDAG 28 NOVEMBER
SSF HAR SERVERING! VÄLKOMNA!
OBS!
Tandstatus, Patellaundersökning och ögonlysning
Passa på under utställningen! Veterinär finns på plats.Passa på – Boka vid anmälan!
se klubbens hemsida: http://www.ssf-medelpad.se/index.html
för uppdaterad information
Välkommen! SSF Medelpad


Hundutställning i Vemdalen
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för Finsk- och Norrbottenspets

Lördagen den 29 November
Plats: Vemdalen
Domare: Arild Berget

Anmälan och upplysningar: Senast Fredag den14 November
till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal
Avgifter: Valpklass 4-9 mån & Championklass gratis. Övriga klasser 250: Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg:13 70 11-3
OBS! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före
Servering samt lotterier med fina priser!

På startnumret utlottas en tvådagarsjakt med boende
(självhushåll) på Holmen Skogs mycket exklusiva fågelmarker
Alla anmälda deltagande hundar deltar i utlottningen.

Jaktprov Västerbottens Lappmark 2008
Storuman 27-28 september Klubbmästerskap
Anmälan Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65

Voitjajaure (Tärnaby) 4-5 oktober
Anmälan Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby tel. 0954-146 24
Begränsad provtid, beroende på antalet hundar som startar.

Ormsjö (Dorotea) 20-21 oktober OBS! Vardagsprov måndag-tisdag
Anmälan A-K Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10 Begränsad provtid.
För samtliga prov gäller följande:
Anmälan till respektive mottagare senast 14
dagar före start, och skall vara poststämplad. Vid
händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar
förtur. Anmälan är bindande, och startavgiften
erläggs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl
föreligger.
- Att hunden har insjuknat,
styrks med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa.
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Startavgift: Medl. i lappmarken 350 kr övriga 450
kr. Internationella 400 kr.



Information om RAS

RAS kommer att finnas tillgänglig på SSF:s hemsida
Synpunkter på RAS kan skickas till respektive lokalklubbs ordförande eller sekreterare.
Ove Sjöström, sekreterare

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu

Nu finns en ny anmälningsblankett för jaktprov och
utställning i pdf-format på vår hemsida.
Blanketten kan ifyllas på skärmen.
Läs gärna guide för ifyllande.
Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Nyhet!
T-shirt färg jägargrön med logga på vänster
bröst enligt bild pris 125:- + porto
Vi har även:
• Injagningskompendium,
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

Kepsar
Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Nyhet!

Beställning via telefon
eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43, 922 92 Vindeln
Tel. 0933-310 66
Mail: tj@vindeln.net

E-post: standskall@it4unet.se


Malungsutställningen
2008-08-09

Var någonstans var våra spetshundsvänner denna
gång, i skogen kanske och tränade inför den kommande jaktsäsongen? Vi saknade Er och hade gärna
sett att många fler hade kommit till utställningen i
en vacker miljö och med bra och utförlig bedömning av Staffan Forsslund.
Få anmälda
Efter maximalt inväntande av anmälningar
kom till slut 21 hundar till start fördelat på 9
Norrbottenspetsar och 12 Finska spetsar. Segrare
och BIS blev Norrbottenspetsen Klingermyrans
Ina, ägd av Rabb Sven Jonasson, Särna. Bäst i rasen
bland Finska spetsarna blev Sötmyrans Mikko, ägd
av Thomas Persson, Älvdalen. SSF Mellansverige
gratulerar till framgångarna i utställningsringen.

för lån högtalaranläggning och utställningsplats. Vi
kommer igen!
Resultatlista
Fullständig resultatlista finns på vår hemsida:
www.ssf-mellansverige.se

Tack
Klubben vill passa på att tacka utställare, domare,
ringsekreterare och övriga intresserade för en trevlig utställningsförmiddag med riktigt bra väder. Ett
speciellt tack vill vi rikta till Malungs Kennelklubb

SSF Mellansverige/Inge Groop



Björn Lundberg död
Undertecknad träffade Björn första gången vid
skallkungsfinalen i Sveg 1975, där jag hade turen
att under andra dagen, få döma hans med tiden så
välkända finnspetstiken TOGA (Metsämiehen Penu
x Ukkos Pia). På vägen från provområdet berättade
Björn att han sökt chefsåklagartjänsten i Bollnäs och
om detta slog väl ut så skulle vi, efter norrbottniska
mått mätt, bli så gott som grannar! 1977 flyttade
familjen söderut till Bollnäs och nu började en intensivare kontakt oss emellan. Framförallt under
jakttiden, då Björn så gott som varje måndagsmorgon ringde och refererade sina och Togas bravader
under den gångna helgen.
Björn valdes in i SSF:s styrelse vid årsmötet 1976
och vid den efterföljande konstitueringen blev hans
lott vice sekreterarens. Redan den 20 juli under
innevarande verksamhetsår avgick vår ordinarie
sekreterare. Vi övriga i styrelsen funderade – hur
gör vi nu? Vår nyvalde vice sekreterare, som normalt med automatik borde ta över denna syssla
till verksamhetsårets slut, var ju distriktsåklagare i
Boden! SSF sekreterare hade vid denna tid något
av en generalsekreterarfunktion, vilket innebar att
det mesta av klubbens centrala funktioner kretsade
kring denna tidskrävande post. Björn tog på sig uppgiften utan diskussion, hade han tackat ja till att
vara vice sekreterare, så inte skulle han också backa
ur!

Foto: Roger C. Åström

Att så här 23 år efteråt summera hans bestående insatser för SSF är inte lätt, det händer ju så mycket
i en förening av denna karaktär på så lång tid, men
följande tycker jag är bestående:
- Våra nuvarande jakttider på skogsfågel. Genom
sina kontakter ända upp i regeringskansliet blev
det möjligt att få igenom våra rättmätiga krav.
- Enhetliga och övergripande kvalificeringsregler
för skallkungstävlingen.
- Respekten för de utlysta jaktproven. Det blev
ett slut på flyttningar kombinerade med
hopslagningar och annat luddigt dribblande.

1978 aviserade vår dåvarande ordförande sin avgång
och valberedningen frågade då Björn om han kunde
tänka sig att ta över ordförandeposten. Björn ringde
mig och ville att jag skulle ta över sekreterarsysslan
efter honom. Vid riksårsmötet i Strängnäs den 7
april blev Björn vald till vår nye ordförande. En post
som han innehade fram till årsmötet 1985, då han
önskade sig mera fritid för att ägna sig åt sin nya
hanhund.

Det som jag upplevde som Björns mest positiva
egenskap, var hans förmåga att skapa ”Vikänsla” i
styrelsen, vilket gav en enorm trygghet i styrelsearbetet. De personer som jag känt inom poliskåren
upplevde också samma känsla.

Björn var en mycket handlingskraftig person, både
vad gällde i rollen som SSF:s ordförande och i sitt
civila yrke.

Tyvärr drabbades Björn av alzheimers och fick inte
uppleva någon längre tid som lyckligt jagande pensionär, något som jag så innerligt önskade att just
han skulle få uppleva.
Staﬀan Forsslund.
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Rapport från Övre Norra.

Klubbis 4 – 5 oktober.
Här vill vi flagga för vårt Klubbmästerskap som i
år går uppe i Kiruna – Vittangi området helgen 4
– 5 oktober. Denna helg är det inte alltid resultatet
som är det viktigaste utan att få träffas under gemytliga former och få dra mer eller mindre sanna
jakthistorier. Närmare upplysningar får du av anmälningsmottagaren Mats Thorneus.
Provregelgenomgång.
Innan vi startar jp-säsongen så har vi haft en grundlig repetion för alla aktiva domare som kommer att
döma i höst. Det sparar mycket tid vid färdigställandet av jp – protokollet.

När detta kan läsas så har vi redan genomfört två jp – helger. Rapporter därifrån
kan du läsa i nr 4 av Ståndskall.
Är du mera nyfiken så sätter vi in resultaten på vår
hemsida så fort vi fått provledarnas rapporter från
respektive helg. Du hittar vår hemsida på http//
hem.bredband.net/b504406/ eller via länkar på
riksklubbens hemsida.
Det som är oroande är att vi hade väldigt dåligt väder
runt midsommartiden med kyla och ihållande regn
under lång tid. Denna period är ju en mycket känslig tid för föryngringen och det har inte synts många
kullar. De få som påträffats har bara innehållit en till
två kycklingar. Det känns inte bra med tanke på att
vi i fjol hade en liknande situation. Ett års nedgång
kan nog gå, men inte flera på raken.

OBS !
SSF som klubb har tagit ett beslut om att inga provobjekt får fällas under jaktprovsgenomförandet
förrän domaren avlämnats i hemmet ( rörliga prov )
eller på centralplatsen för provet ( utlysta prov ).

Läs noga !
Se i nr 2 av Ståndskall 2008 hur du går tillväga när
du tänker prov din hund på ett utlyst- eller rörligt
prov. Är du osäker, så tveka inte att fråga oss inom
klubben.

Jaktprovsdomare
och provledare
På förekommen anledning får
meddelas att prov under
gemensamma jaktturer
inte är jaktprov som är sanktionerade av
SSF eller SKK och får inte utföras
under SSF:s emblem.
Ovanstående innebär att om jaktprov
genomförs under gemensamma jaktturer
och är det ett klart brott mot gällande
regelverk.

Ansvarig provledare
har ansvar
för att reglerna efterlevs!
Om prov genomförs på så sätt att det inte
överensstämmer med regelverket, är risken mer
än uppenbar att rörliga jaktprov inte anförtros
SSF i framtiden.

Provregelkommittén

Klingermyrans Indigo
Äg: Finn Olle Larsson, Äppelbo

Thore Öhgren, Bengt Persson, Jan Andersson
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rIKSUTSTäLLNINgEN

Finskspets
På finnspetssidan fastnade blicken ganska snart på
en härlig norsk championhane – Lento för dagen
BIM, där dom maskulina dragen var en fröjd för
ögat och lämnade inget övrigt att önska, men han
var dock inte utan konkurrens för dagen, med ett
antal bra medtävlare

I ÅSARNA 2008-04-06

I år hölls den årliga riksutställningen i Jämtland och
Åsarna och jag fick den stora äran att döma våra
härliga raser som för dagen var 42 till antalet – 13
norrbottenspetsar och 29 finnspetsar i underbart
vårväder

tikarna
Bland tikarna var det en som stod ut från mängden
Killamrovas Piika som också blev dagens totala vinnare och även champion – stort grattis! En tik med
alldeles fantastiska proportioner i typ och storlek
och med utmärkta rörelser samt en härlig utstrålning och dessutom mycket proffsigt visad!

Valpar
Vi började med några fantastiskt fina nobsvalpar i
både typ och storlek som lovar väldigt mycket för
framtiden och det resulterade i att Odensalaskogens
Jack blev dagens bästa nobsvalp och Viterlidens
Kirre bästa finnvalp.
nobshannar
Dagen fortsatte med nobshanarna där Nystängslets
Clint blev en mycket värdig vinnare med utmärkt
typ och storlek samt härliga rörelser – tyvärr var det
lite tunnsått med bra tikar, så BIR:et blev en promenadseger för hanen

TACK ALLA – J/Hs arrangör, ringsekreterare, ägare
och hundar för en lyckad dag i Åsarna!
Ewa Widstrand
!
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riksutställningen 2009
Söndagen den 29/3 2009 kommer Riksutställningen att gå av stapeln.
Den kommer att hållas i Harsa som ligger mellan Järvsö och Edsbyn i mitten av Hälsingland.
Domare kommer att vara Pekka Teino från vårat östra grannland.
Ett prisbord av sällan skådat slag kommer att blänka ikapp med vårsolen.
Servering och lunchmöjligheter finns naturligtvis på plats.

Boka in den 29/3 2009 redan nu
Utförligare annons i nästa nummer av Ståndskall.

SSF Gävleborg

Alftautställningen

Finskspets
Bästa Finska spets blev Röjbackens Labb. Det var
nära att han fullbordade ett äkta hattrick.
Han har ju vunnit i Alfta de bägge senaste åren.
Jag passar även på att tacka domare Ewa Widstrand
samt övriga funktionärer för ett bra jobb.

Söndagen 1/6 hölls den sedvanliga utställningen i Forsparken i varmt försommarväder
Ewa Widstrand
Domare Ewa Widstrand bedömde de 23 hundarna
förtjänstfullt med van hand. Tyvärr ett rejält tillbakakliv på anmälda hundar från fjolårets ca 40
anmälda ekipage.

För fullständiga resultat hänvisar vi till:
http://kennet.skk.se/hunddata/
Sök på tävlingar. Datum: 20080601036 Ort: Alfta
SSF Gävleborg gm Jan Andersson

Cert
Fyra hundar belönades med certifikat och mungiporna pekade naturligtvis uppåt på deras ägare.
Bästa skällande fågelhund blev Norrbottenspetstiken
Byrisskogens Nanoq. Vi säger grattis och håller med
i domarens motivering:
”Det är en mycket ﬁn representant för
Norrbottenspetstikarna.”
Ägare och uppfödare Ronney Skoog
från Mora sken förstås ikapp med solen.

w!
o
h
S
n
best I ens Nanoq
g

o
Byrissk

1

rapport från

Man får hoppas att det inte är gammalt groll och
ekonomiska intressen bland uppfödare m.fl. som
gör att chansen till förbättringar för rasen går trögt.
Vad kan man då göra för att komma vidare i arbetet?
Ska vi helt följa den Finska modellen eller kan vi
komma fram till något annat?
Kanske man ska ta in hjälp från genetiker som jobbar professionellt med sådana saker?
Hursomhelst måste det bli en mera öppenhet från
alla inblandade parter. Återigen, inte minst för att
skapa möjlighet för gemene man att bilda sig en
egen uppfattning.
Samtidigt vill jag poängtera hur viktigt det är, att de
som har fått förtroendet att sitta i en avelskommite
måste känna stöd i sitt arbete från såväl medlemmar
som styrelse. Deras uppgift är att verkställa och följa
beslut som tidigare röstats fram, vilket i slutändan
kommer oss alla till gagn.

Mellansverige
Svettig å dammig å sur å tvär torteras man av sol,
ja så börjar en visa som skrevs av Robban Broberg
en gång. Det stämmer på pricken in när dom här
raderna skrivs. Mitt i högsommarvärmen är det inte
mycket som tyder på att det om en dryg månad är
säsongsstart.
Nä usch och fy för den hetta som just nu plågar. Som
om inte det vore nog så tvingade nyss frun i huset
mej att dammsuga efter hundarna. Jag läste någon
gång att uttern var en av de djurarter som hade mest
och tätast päls. Men man undrar lite försynt om inte
forskarna för den rapporten begick ett fatalt misstag
när dom inte hade hund med i studien.
Sommar i all ära men inget går upp mot en klar,
kylslagen höstmorgon just när man hör braket av
en lyftande tjädertupp som sekunderna efter börjar
skära näbb mot den vilt skällande hund den haft i
hasorna.
Man börjar få lätt panik över hur snabbt tiden ändå
går. Inte har man hunnit ut i skogen och kollat
hur fågelkullarna gått till och inte har man cyklat
så mycket som man bestämde sig för tidigt i våras.
Med andra ord är det precis som det brukar vara så
här års.

Avelsarbete är och förblir en absolut nödvändighet
för alla rasers välstånd, så ett beslut om vilken väg
som ska följas måste fortast möjligt komma till.
Jaktprovssäsongen är snart igång och det verkar som
intresset för jaktprov ökar. Det visade sig att flera av
de utlysta proven snabbt blev fyllda. Ett angenämt
bekymmer som samtidigt för med sig det negativa i
att behöva neka hundar på grund av platsbrist. Trots
att vi tidigare år utökat domarstaben så räcker det
inte alltid till.
Provområderna har
också sin begränsning
då det krävs rejält
stora marker för
att kunna starta
många hundar
samtidigt. Som
tur är finns i alla
fall möjligheten
att gå rörliga prov.
Så till alla övriga
och ni som inte fått
plats i något av de
utlysta proven, skicka in en anmälan!

Ett desto allvarligare bekymmer är frågan om våra
hundars hälsa och då främst, Finnspetsen. Vissa
linjer är hårt drabbade av epilepsi, knäleder och
tandlossning. Att det råder delade meningar om hur
man ska gå till väga för att få bukt med bekymren,
är väl många medvetna om vid det här laget. Jag har
försökt få svar på frågan vad oenigheterna i fråga om
avelsarbete egentligen handlar om, men det verkar
som om ingen kan lämna något riktigt svar på frågan.
En sänkning av EP- talet, är den enda rätta säger en
del, medan andra hävdar tvärsom och att det är helt
fel väg att gå.
En offentlig redogörelse av effekten för de olika argumenten skulle nog vara bra, för hur ska annars
medlemmar som har ännu mindre kunskap kunna
bilda sig en uppfattning och än mindre kunna ta
ställning i frågan.

Trevlig höst!
Ronney Skoog
1

Inbrottslarm!

NY FILM OM JAKT MED
SPETSHUNDAR!

Jag ﬁck ett telefonsamtal från Bettina
Åström som är bosatt i en by utanför Hörnefors...
Försäljare
Hon berättade att en resande försäljare besökt henne och påtalade fördelarna med att installera ett inbrottslarm i hennes bostad som ligger ganska ensligt
till. Det är lätt för inbrottstjyvar att ostört tömma
fastigheten på värdesaker på landsbygden sa han och
använde alla för honom tänkbara försäljningsknep.
Med inbrottslarmet så fanns oanade möjligheter
till utbyggnad, såsom ensorer, kameror, sms-tjänst
m.m. Vi talar om ”hi-tech” på högsta nivå. Det är
egentligen bara fantasin och börsen som sätter gränser. Mannen gick på så att ett välsmort munläder
fick en ny innebörd! När försäljaren blev tvungen att
ta en paus för att andas hann Bettina inflika:
- Jag har reda två larm!
Försäljaren tvekade lite och tittade sig omkring, han
hade för vana att kolla runt efter möjligen installerade larm men hade inte sett en enda sensor, ledning
eller framförallt larmcentral!
Vad har du för typ av larm, frågade säljaren?
två rönnbäckare, svarade Bettina!
Tystnad rådde för ett par sekunder då försäljaren
inte riktigt visste vad en ”Rönnbäckare” var?! Bettina fick förklara att en ”Rönnbäckare” larmar på allt
som kommer innanför fastighetens gränser. Sensorerna är ytterst känsliga och drar igång på både ljud
och rörelse.
Försäljaren hade nu stått tyst ett tag och såg avlång
ut i ansiktet, Bettina pekade på hundgården där det
står två stycken hundar av rasen Norrbottenspets. Nu
gick det upp för mannen att Bettina kanske skojade
till det lite och han brast ut i ett ordentligt gapskratt!
Förvisso hade han på lång väg hört hundarnas ivriga
skällande när han närmade sig huset men hade inte
en tanke på att det var Bettinas inbrottslarm som
väsnades! Mannen som sålde larm lommade iväg till
bilen och åkte iväg till nästa kund...

trappervideo
Urskogsjakt i norr med spetshundar
En DVD ﬁlm inspelad i
norrlands inland,
där skarpa spetsar skäller tjäder
som orre, och grävling som mård!
Beställs genom trappern
på 070-235 10 17

info och trailer:

www.trappern.se

Reﬂektion:
Vill man ha bra inbrottslarm, vänd er till P-A Frohm
i Rönnbäck!
/Red

Akroyd´s Reiku 6 veckor
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JAKT • FISKE • FRITID

MEDLEMSERBJUDANDEN STÅNDSKALLKLUBBEN
Jakto.se erbjuder ett urval av sina produkter till rabatterade priser. Varorna levereras fraktfritt.
Produkterna har högt anseende vad beträffar kvalitet och prestanda.
Du hittar dagsfärska produkterbjudanden som bara gäller dig som medlem på:

www.jakto.se/ref/ssk
Jaktjournalen Okt-06

Nu är den här! Allt i ett, GPS, GSM samt
inbyggd sändare i samma enhet.

Contact Basic
Contact Pro

Positionering av hunden sker genom att jägaren med en
enkel knapptryckning på sin mobiltelefon sänder en förfrågan till hunden via GPRS. Hundens position visas snabbt
på kartan i telefonen med en markör.

Contact GPS

GPS-väst och programvara
GPS-väst, programvara och mottagare

Jaktjournalen Okt-06

Contact Pro hundpejl

Medlemspris

Contact Basic hundpejl

Medlemspris

Mottagare och sändare
Mottagare och sändare med skallräknare

8495:- (ord. pris 8995:-)
9995:- (ord. pris 10495:-)

Mottagare och sändare med skallräknare
Mottagare och sändare
Mottagare och Light sändare

4495:- (ord. pris 4995:-)
5095:- (ord. pris 5695:-)

3895:- (ord. pris 5195:-)
3395:- (ord. pris 4495:-)
3395:- (ord. pris 3995:-)

Supreme Pro X
Helt vattentät! 5-års garanti!
Supreme-seriens toppmodell. Ett optimalt
skydd med hög förstärkning. Vattentäta
mikrofoner. AUX-ingång och vattentätt
batterifack. Båda kåporna avfasade för att
passa höger- och vänsterskyttar.

Kikarsikten ifrån Trijicon

Vid köp av ett sikte från Trijicon så får du ett Devtron Scopecoat
skydd med på köpet (värde 319 kr)
Kikarsikte Trijicon Accupoint 1,25-4x24
Kikarsikte Trijicon Accupoint 3-9x40
Kikarsikte Trijicon Accupoint 2,5-10x56

1695:- (ord. pris 1995:-)

Supreme Pro

Vår toppmodell. Ett optimalt skydd med hög
förstärkning,

6895:7695:9295:-

Devtron Scopecoat skydd
på köpet!

1295:- (ord. pris 1495:-)

16

iCom Hundförarpaketet

Lafayette Micro 3+ 31MHz

Jaktradio, sele och
skogsantenn

Kampanjpris från 1/8 till 31/10 2008.
IP65-klassad. Sele på köpet.

1695:-

Skogsantenn

Från
Sele på köpet!

VM-sele

2995:-

Ord. pris 3563:-

ProHunt F34

Karta TopoSweden +
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CK
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Vid köp av någon av följande GPS’er
får du rabatt på karta TopoSweden +.

20% rabatt

Triton 400

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Triton 500

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Triton 2000

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Tretorn CO3
Tretorn CO3 är tillverkad i
mjukt naturgummi och är
fodrad med outlast.

Aimpoint 9000L

Flipupskydd och keps på köpet
värde 350 kr

895:-

3695:-

Ord. pris 995:-

Ord. pris 3795:-

Vi skickar dessutom med impregneringsmedel utan extra kostnad.

Mer uförlig information om dessa produkter hittar du på www.jakto.se

Nätbutik: www.jakto.se
Order: 0581-130 15
Butik: Löparg. 4, Lindesberg
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Protokoll fört vid Specialklubben för Skällande Fågelhundars (SSF) fullmäktigemöte,
Åsarna Ski-Center, 2008-04-05, 13.00.
Inledning
Lennart Jönsson, ordförande i SSF Jämtland/Härjedalen hälsade välkommen till Åsarna.
Åke Jonsson, ordförande i SSF hälsade samtliga välkomna till fullmäktige 2008. Åke hälsade speciellt de
norska gästerna, Hans Halvorsen och Per Korsmo välkomna till mötet och överlämnade ordet till Hans
som lyckönskade mötet och överlämnade en gåva från den norska klubben. Från den finska klubben hade
det kommit en skriftlig hälsning som Åke Jonsson läste och en gåva i form av två stycken jubileumsböcker.
1. Fastställande av röstlängden
Ove Sjöström rapporterade att av kallade 51 ledamöter saknades fyra stycken.
Röstlängden upptar därmed 47 stycken röstberättigade.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fullmäktige beslutade att utse Roger Hedlund till mötets ordförande.
Fullmäktige beslutade att utse Egon Rongdén till mötets sekreterare.
3. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Fullmäktige beslutade att välja Tomas Jonson och Ove Sjöström till justerare tillika rösträknare för mötet.
4
a. Kallelse till fullmäktigeledamöterna
Kallelse har gått ut i enlighet med stadgarna
Fullmäktige beslutade godkänna fullmäktiges utlysande och kallelse.
b. Dagordning
Fullmäktige beslutade godkänna dagordningen
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna året
a) Verksamhetsberättelse
Fullmäktige beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
b) Ekonomisk berättelse
Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen.
Fullmäktige beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.
6. Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Tommy Lannemar.
Fullmäktige beslutade godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.
7. Fastställande av balansräkning för 2007
Kassören föreslog att balansräkningen för 2007 fastställs.
Fullmäktige beslutad fastställa balansräkning 2007.
8. Disposition av vinst eller förlust, enligt balansräkningen
Fullmäktige beslutade att överföra balans 2007i ny balans 2008.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007.
10. Fastställande av telefon-, rese- och traktamentsersättningar för 2008
Kassören föreslog att:
- reseersättningen fortsättningsvis ska följa den statliga ersättningsnormen, f.n. 18,50 kr.
- traktamentsersättning ges mot faktisk kostnad
- telefonersättning till styrelse och kommittéer höjs från 25000 till 28000
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.
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11. Fastställande av medlemsavgift för 2009
Kassören föreslår ny medlemsavgift 210 kronor från 2009.
Fullmäktige beslutade att höja medlemsavgiften med 50 kronor fr.o.m. 2009.
12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2008
Kassören föredrog förslaget till budget 2008. Resultatbudgeten pekar på ett överskott på
7000 kronor. Fullmäktige beslutade att godkänna förslaget till inkomst- och utgiftsstat.
13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Ordförande för ett år.
Valberedningen föreslår Åke Jonson. Fullmäktige beslutar att välja Åke Jonsson
Sekreterare 2 år
Valberedningen föreslår Ove Sjöström. Fullmäktige beslutar att välja Ove Sjöström
Regionrepresentanter
Valberedningen föreslår Lauri Keränen, region 4 och Tomas Jonsson, region 2
Fullmäktige beslutade välja Lauri Keränen, region 4
På mötet föreslogs också Gunnar Lundberg för region 2
Votering begärdes
Ny rösträknare:
Eftersom tidigare vald rösträknare, Tomas Jonsson var föremål för omröstning beslutade fullmäktige att
till ny rösträknare för denna punkt välja Anders Larsson
Röstningen utföll med:
- Tomas 29 röster
- Gunnar Lundberg 3 röster
Fullmäktige beslutade att välja Tomas Jonsson på 2 år.
Fyllnadsval 1 år
Efter Ove Sjäöström som valdes till sekreterare:
Valberedningen föreslår Per Lundgren. Fullmäktige beslutade att välja Per Lundgren
Suppleanter för ett år;
Valberedningen föreslår Gunnar Lundberg och Tommy Lannemar
Fullmäktige beslutade att välja Gunnar Lundberg och Tommy Lannemar på 1 år.
Kvarstående ledamöter
Anders Larsson vald -07 kvarstår. Karl-Erik Sivertsson vald -07 kvarstår
14. Val av revisorer och suppleanter för ett år
Valberedningen föreslår Peter Johansson och Jörgen Jönsson
Fullmäktige beslutade att välja Peter Johansson och Jörgen Jönsson.
Ersättare:
Valberedningen föreslår Roland Eriksson Torleif Andersson
Fullmäktige beslutade att välja Roland Eriksson Torleif Andersson.
15. Val av valberedning om tre personer för ett år
Mötet föreslog Ulf Jonson, Mikael Holmberg och Daniel Byqvist.
Fullmäktige beslutade att välja Ulf Jonson, Mikael Holmberg och Daniel Byqvist med Ulf Jonsson som
sammankallande.
16.Val av eller beslut om att uppdra till styrelsen att välja ledamöter och personliga
suppleanter på två år till Kennelfullmäktige
Fullmäktige beslutade att uppdra till styrelsen att utse ledamöter för 2 år till kennelfullmäktige.
17.Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till fullmäktige eller som medlem
eller lokalklubb, innan den 25 februari inkommit med, till fullmäktigemötet
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Motioner
a. 20080203 Medlemslista med E-mail / SSF Medelpad
Styrelsen yrkade på avslag av motionen.. Fullmäktige beslutade att avslå motionen.
b. 20080204 EP-system/Avelsrådgivning / SSF Nedre Norrbotten
Styrelsen yrkade att motionen ska anses som besvarad med anledning av nya arbetsinstruktioner för styrelse och kommittéer. Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.
c. 20080205 Skallkungen / Styrelsen
Styrelsen yrkade att motionen ska bifallas.. Fullmäktige beslutade att bifalla motionen.
d. 20080207 EP-tal /SSF Västerbottens Lappmarker
Styrelsen, genom Birger Backebjörk, yrkade avslag på motionen.
Rolf yrkade bifall till motionen.
Votering begärdes och röstningen utföll med:
- Avslag 24 röster
- Bifall 19 röster
Fullmäktige beslutade med detta att avslå motionen.
18. Revidering av stadgarna
SKK har fastställt nya normalstadgar för specialklubbar, SSF. Förslaget till nya stadgar kommer inte att
innehålla regionval. Ej heller kommer SSF:s styrelse att ha rösträtt vid fullmäktige.
Fullmäktige beslutade att godkänna de nya stadgarna.
19.Behandling av ärenden som medlem eller lokalklubb inkommit med efter den 25
februari eller som styrelsen hänskjutit till fullmäktige
Inga ärenden förelåg.
20. Nordiska Mästerskapet
Arrangör 2010
Fullmäktige beslutade att uppdra till styrelsen att utse arrangör för Nordiska Mästerskapen 2010.
21. Utdelning av förtjänsttecken
Guldnålen. SSF styrelse har beslutat att utdela Guldnålen till Torbjörn Röstlund, SSF J/H och Ewert
Lindberg, SSF NN.
Hedersmedlemskap. SSF styrelse har beslutat att utdela Hedersmedlemsskap till Bengt Persson, Sollefteå.
Dessutom utdelades Hedermedlemsskap till Krister Mattsson, Jokkmokk.
22. Utdelning av priser
(Finns att läsa i Ståndskall nr. 2 2008)
23. Avslutning
Ordförande tackade och avslutade mötet.

Åsarna 2008-04-05

SSF Medelpad inbjuder jaktprovsintresserade till

Domareutbildning
Intresseanmälan görs till:
Kjell Pettersson, 0691-663220 / 0703-989819 eller
Bengt-Olof Norberg, 060-25444 / 070-6313298
Välkommen! SSF Medelpad
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Norrbottenspets – hanvalp

En hanvalp kvar, född 4/7 e. SUCH Pohjanukon Toivo (1:a jaktprov),
u. Kolgårdens Exi (1:a jaktprov och utställning).
Parningen rekommenderad av avelsrådet. Levereras enligt SKKs regler.
För mer info ring Ivar Henriksson 0652-711 69 el 070-583 30 91.

Finskspetsvalpar

födda 11 augusti – 08.

e. SJCH, SUCH Hiski S45478/99
u. SJCH, SUCH Latanjarkas Titti S18063/2002.
Hiski har 5 st första pris och Titti har 8 st första pris på jaktprov.
Parningen följer blodslinjerna från SJCH, Int UCH Tornedalens Ukko.
Tre stycken hanar finns, som blir leveransklara helgen 4-5 oktober.
kILLAmrOVAS kENNEL
Vid intresse ring Kent Renlund 0970/20033 eller 070/1317483

TILL SALU
Hanvalp född 4/7
Ring Ivar Henriksson 0652-711 69
1

Finskspetsar
Finskspetsar har jag ägt sedan 1980, då jag köpte
en valp utav Aimo Kerola i Finland. Hon hette Pepi
och var e. Raikon Poika u. Tuisku således Pipsa var
mormor. Efter henne kom Veehoon Riika, född -85.
Sedan kom en tik som döptes till Kiviriutan Piri,
född -95. Fram till 2001 var jag “allätare” och hade
flera hundraser samtidigt i hundgården bl.a. tax,
stövare jämthund och karelskbjörnhund. Jakt och
jaktprov har alltid varit mitt stora intresse och sedan
mitten av åttiotalet är jag även jaktprovsdomare för
stövare. Samtidigt bildades våran lokalklubb och jag
satt i styrelsen under många år.
Allt arbete i riksklubben som är på gång redogjorde
Per ordagrant i förra numret så jag hoppar över
detta!

Ledare forts...

att acceptera. Åren gick och vid 15-årsålder gjorde
jag i alla fall jägarexamen och efter många om och
men fick jag ändå börja jaga. Nästa egna hund blev
ingen spets utan det blev en stövare, en duktig sådan, som gav mig många långa drev och flera nätter
i skogen, hon var nämligen svår att koppla. Stövaren
blev kvar i föräldrahemmet när jag i början av sjuttiotalet flyttade till Sverige och bosatte mig i Märsta.
Min blivande fru kom ett par månader efter och vi
gifte oss året därpå. Varje höst åkte vi till Finland
och jagade och alla mina sparade semesterdagar gick
till jakt. Stövaren visste vilken dag jag skulle komma
hem, berättade mamma.
Flytt
Längtan till bättre jaktmöjligheter gjorde att år 1977
gick flyttlasset till Hälsingland och Alfta. Där bor
jag fortfarande med min fru och våra två finskspetsar Outakeinon Wenla och Äsässän Tiuku. Mellan
åren 1972 och 1986 fick vi fyra barn. Samtliga barn
är idag utflugna och har hunnit tillverka lika många
härliga barnbarn åt oss.

Föryngring
Rapporter över årets föryngring ifrån olika delar av
Sverige verkar inte lovande, men när vi läser detta så
vet vi svaret. Till slut önskar jag alla läsare en riktigt
bra höst, långa ståndsskall och många härliga dagar
i skogen med våra fyrbenta vänner.
Lauri Keränen

Rönnbäckens Olle (3.a från höger) med tre av sina avkommor, ägare Martin Markusson Åsele
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SSF Övre Norrbotten inbjuder till:

Domarutbildning
Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Intresseanmälan göres till:
Michael Holmberg, Boliden 0910 - 580520
Kent Renlund, Malmberget 0970 - 20033

Kennel rahans
Vandringspris
(F.d: Tommys pokal)
Tommys Pokal har ändrat namn
Statuter:
1. Varje skällande fågelhund tävlar om priset
med sina tre bästa jaktprovsresultat under året.
2. Endast resultat från utlysta prov.
3. Endast ett av proven får vara avlagt i annat land.
4. Hunden med högsta sammanlagda poäng vinner.
5. Vi lika poäng vinner yngsta hunden.
6. Segrande hunds ägare får en inteckning i van
dringspriset samt en miniatyrpokal/kopia av
vandringspriset.
7. Den hundägare som först får tre inteckningar
med en eller flera hundar erövrar priset för
alltid. Med hundägare förstås den eller de
personer som står i hundens registrerings- bevis
som ägare vid resp. tävlingstillfälle.
8. SSF ombesörjer poängräkningen.

Rahan Sarko

Kennel rahans
Vandringspris

OBS ! Hundägare som vill räkna avlagt prov i annat land måste själv anmäla detta till priskommittén.

Sörlidbäckens Curry

Tjäderﬁghtens Izor



Bildrättigheter
Vill informera lite om upphovsrätt m.m när det
gäller bilder. Det är inte tillåtet att ladda hem
bilder från hemsidor och liknande för att sedan
publicera dem i te.x. Ståndskall.

Var noga med att fråga fotografen om
det är ok innan så sker.

Skicka in bilder!
Var dock inte rädda att spränga min mailbox med
era bilder på hundar och olika jaktsituationer!
Bilder som skickas in kan komma att användas även
på vår nya hemsida. Har ni önskemål om begränsad
publicering så ange detta i samband med leveransen
av bilden.
PS! Av misstag infördes en otillåten bild i Ståndskall
nr. 2, jag vill be om ursäkt för det samt även tacka
fotografen som var överseende med insidenten.

Foto: Mattias Åkerstedt

Göran Hellström, Redaktör

Chili 1 år med glad redaktör

Latanjarkas Lee
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Hundutställning i Arvidsjaur
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för
Finsk spets och Norrbottensspets i Arvidsjaur

Lördagen den 29 november 2008
Plats:
Ridhuset, Järnvägsgatan 112, Arvidsjaur
Domare: Stig Brännvall
Tider:
ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00
Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser
Anmälan skriftligt senast 15 november till:
Fredrik Forsgren, Punktvägen 3, 954 31 GAMMELSTAD
Tel: 0920-251717, 070-5755869
Anmälningsavgifter: Valpklass och veteranklass: 100:Övriga klasser: 250:Insättes på postgiro 489527-2 i samband med anmälan.

Servering!

Välkomna till Arvidsjaur!
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SJCH Kvitmåsan´s Jokk
s20006/2005
e. SJCH SUCH Hemsjöbäckens Tyson
u. Tiurtunet's Vesla
Ägare: Carl-olof Jones Åsele
jaktprov
20070816 Åsele 84 p
20070817 Åsele 76 p
20071015 Åsele 81 p
utställning
Åsele 1:a jaktklass

SUCH
KAITUMDALENS raijja
s19354/2006
e. SUCH,SJCH. Isku
u. SJCH. Latanjarkas Milla
Ägare: Gerd Karlsson, Malmberget
Uppfödare: Ove Sjöström, Malmberget
utställning:
20070701 CERT,CACIB,BIM Gällivare
20070804 CERT,CACIB,BIR Svenstavik
20080614 CERT,CACIB,BIR Vännäs
jaktprov:
20061030 1:a pris 76p Jokkmokk

SJCH Tjäderlekens Sappo
S22449-98
e. Ukkometon Jami
u. Tjäderlekens Tepi
Ägare: Vidar Rosén, Sundsvall
Uppfödare: Lars Wermelin
utställning
2008-0419 Stöde 1 Jkl
jaktprov
20030817 Naggen 1:a pris 77 p.
20040821 Strömsund 1:a pris 75 p.
20070818Skälsjön 1:a pris 77 p.



SUCH Jacko

S50805/2001
e. SUCh Sappo
u. NUCh Tjäderbrännans Päivi
Ägare: Egon Rongdén, Timrå
Uppfödare: Björnar Rasch Nielsen
jaktprov
20040901Gnarp (rörl.) 1 pris 75 p.
utställning:
20041205 Matfors Cert.
20060611 Alfta Cert.
20080419 Stöde Cert.

SJCH Sörlidbäckens Chili
S20027/2006
e. SUCH SJCH Börknäs Kirro
u. SJCH Sörlidbäckens Aya
Ägare:/uppfödare:
Göran Hellström, Storuman
jaktprov
20070930 Storuman
1:a 77p
20071028 Åsele
1:a 75p
20080817 Juktan
1:a 76p
utställning:
20071124 Piteå
CERT
20080223 Bredbyn CERT BIM

SJCH SUCH POHJANUKON TOIVO
S49359/2004
e. SJCH SUCH FINJCH FINUCH Rönnbäckens Moltas
u. FINCH FINUCH SJCH SUCH Pakkasrustan Sindi
Ägare: Niklas Lundberg, Emma Frohm Lundberg
uppfödare: Seppo Pohjanoksa, Lapua, Finland
utställningsmeriter:
2005-11-19 Luleå
Cert
2007-11-24 Öjebyn
Cert
2008-01-27 Robertsfors
Cert
jaktprovsmeriter:
2007-08-19 Råneå/Överkalix
1:a 80p
2008-08-16 Åsele
1:a 76p
2008-08-17 Åsele
1:a 83p



Juktanprovet
Storuman 16-17/8 2008
Internationellt jaktprov
Provet var förlagt till jaktcampen i Smilakojan som
drivs av Naturupplevelser i Lappland som under
mer än 15 års tid arrangerat jakt- och ﬁskeresor i
Lappland. Provet blev till en social och jaktlig fullträff då deltagarna kunde frossa i god mat och trevliga bastukvällar kombinerat med bad i en mysig
sjö som ligger just utanför bastun.
Sörlidbäckens Vejja bäst på lördag
Lördagens provomgång genomfördes i gassande värme och ett strålande solväder. När provedarna Peter
Persson och Peter Jonsson summerat resultaten stod
Sörlidbäckens Vejja som dagens bästa hund på 69p
2:a pris, domaren hade konstaterat ett långt förnyat
skall med full skalltid, bra gjort i värmen!
Sörlidbäckens Chili landade som andra hund på lördagen med 63p, trean Skarbergets Dante 53p.

6p
Placering 3: 7

Mirromas Mörtsell
Ägare: To

Juktanprovets

vinnare!

Vejja
Sörlidn-bEräikcMkatetsndasl Storuman
Ägare: Ja



Vejja i topp även på söndag!
När ekipagen rapporterade in söndagens resultat visade det sig att provet var en fullträff! Det gick ut
3 st ettor trots att värmen var påtaglig även denna
dag. Sörlidbäckens Vejja lyckades även idag förnya
inte mindre än två gånger på långa avstånd och det
räckte för att få provets toppnotering 1:a pris 77p.
Hon tilldelas dessutom ett CACIT. Föraren Jan-Erik
Mattsdal från Storuman sken ikapp med solen när
provledaren räckte över den åtråvärda tennkoppen
som Juktanprovets bästa hund.
Chili evig tvåa efter storasyster...
Tvåa på lördagen var åter igen Sörlidbäckens Chili
med en 1:a på 76p och tilldelas reserv CACIT, detta
innebar att hon blir SJCH. Trea slutade nobshannen
Mirro med en 1:a på 76p. Mirro saknar nu en etta
innan championatet kan skrivas ut.
Efter bedömningen av Mirro kunde domaren
snabbt sammanfatta att här snackar vi om en riktigt
bra hund, rejält sök, rejäla fågeljobb som känns hur
stabila som helst, inga tveksamheter. Full poäng på
skallet!

6p
Placering 2: 7

ckens Chili
SörlidrabnäHe
llström
Ägare: Gö

Fågeltillgången
Naturupplevelser i Lappland besitter kungliga provområden och det fanns gott om fågel, problemet
var bara att finna dem. Efter lördagen insåg de flesta
hundförarna att bäckdrag och riktigt blöta myrar
skulle besökas, där fanns även fåglarna, vilket drog
upp resultaten på söndagen.

tack!
Tack till Tomas Renström & resten av personalen på
Naturupplevelser för ett superbra upplägg! Skönt att
komma från skogen och bli mött med god mat och
dryck! Middagen på lördagkväll var ordentligt tilltagen och man fick förnimmelser av Nobelmidddag.
Provledarna Peter & Peter

En bastu som var välbesökt efter dagens långa provrundor.



Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0970/202 08 Org nr: 894701-2806
Adress: Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget. Hemsida: http://www.ssf-spetsar.nu
Styrelsen
Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com
Vice ordförande
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Sekreterare
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08, e-post: ove.sjostrom@telia.com
Vice sekreterare
Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaure tel. 0960-105 07, e-post: per.lundgren@arvidsjaur.se
Kassör
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp, tel.0293/127 02, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640-321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Ledamot
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-152 97 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg, Söderhamn, Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur,
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå, Krister Mattsson, Jokkmokk
Avelsrådskommitté
Sammankallande - vakant
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Vakant
Finsk spets, valphänvisning:
Daniel Byqvist, Vik 9244, 821 41 Bollnäs, tel. 0278-230 07, e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954-146 24, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940–557 54, 070-688 45 53. alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977–102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se
Priskommitté
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post bengt.per@telia.com
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal, tel. 0651-165 17, e-post jaaan@swipnet.se
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitte
Åke Jonsson, adress se ovan, Ove Sjöström, adress se ovan, Ivar Karkiainen, adress se ovan.
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640-321 57
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post: ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,parakkag 14, 980 10 Vittangi, tel.0981-10767. stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20, e-post l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust och Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Matti Rimpisalo,Ångsågenvägen 2, 950 40 Töre, tel. 073-0249002 e-post: matti.rimpisalo@dynamate.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37, e-post 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59, e-post silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Postgiro : 48 95 27-2
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-105 07, 070-6645570, per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Fredrick Forsgren, Punktv 3, 954 31 Gammelstad, tel. 0920-25 17 17,e-post: skogsfredrick@hotmail.com
Kassör: Krister Willman, Villebrådstigen 14, 974 55 Luleå. tel: 0920-663 18, 070-686 63 18. christer.villman@teila.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. tel: 0934-109 87
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln. tel: 0933-310 66
Västerbottens Lappmark
Postgiro :48 56 76-1
Ordf: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman, tel. 0951-107 32, e-post: pepe13@handelsbanken.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Fredrik Söderlund, Västeralnö 195, 894 95 Moliden, tel. 0660-37 90 69, e-post fredriksoderlund@tele2.se
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50 Backe. tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. tel: 0660-516 12
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson, Havsnäs 580, 833 95 Strömsund, tel. 0670-310 00, 070-257 13 27
Medelpad
Postgiro: 34 45 53-3 Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, tel. 0691-66 32 20, e-post spetsgardens@glocalnet.net
Sekr: Egon Rongdén, Berglundav. 1, 860 30 Sörberge, tel 060-57 00 62, 0705-13 14 33, egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 060-409 72, e-post matti.tovela@metso.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Anders Näslund, Lyckovägen 2, 820 41 Färila, tel. 0651–210 06, e-post: anders.naslund@wmdata.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post: ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 SAXDALEN 0240-31112 styggberget@hotmai.com
Sekreterare: Carin Simonsson Smedsvägen 9 772 40 GRÄNGESBERG 0240-22118 carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Tim Lindqvist Irsta prästgård 7 725 97 VÄSTERÅS tel. 021-22192 tim.lindqvist@telia.se
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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 SOLLEFTEÅ
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ndbäck
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Sörlidbäcken

Klingermyrans Indigo
Äg: Finn Olle Larsson, Äppelbo
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