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Ett 
intelligent 
aktivt 
hörselskydd

Den mjuka regleringen av hörselskyddets nivåberoende funktion ger an-
vändaren en mycket behaglig ljudåtergivning och mindre irritation. Den 
unika digitala ljudkretsen eliminerar det vassa ljudklipp som kännetecknar 
funktionen hos många nivåberoende hörselskydd på marknaden. 
Hjässkudde i smutsavvisande material. Stålbygel för jämnt tryck under 
längre perioder. Utbytbara skal. På/av och volymjustering. Batteri och 
kåpskalsbyte. Kolvutfasning. J22 jack för comradio och hundpejl. Hopvik-
bart. 
Drifttid ca 600 timmar. Batterityp, AAA (2x1,5V). Vikt 318 g.
Hörselskyddets dämpningsvärden och bullernivå har testats och godkänts enligt EN 352-4 2001, 
EN 352-6 2002 och tillämpliga delar av EN 352-1 2002.
ord. pris: 1.495:-

Kampanjpris NU endast 1.295:-
ÖPPETTIDER: 
Vardagar ................ 9.30–18.00
Lördagsöppet .......... 9.30–13.00

Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25. www.delsbovapen.se
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Ledare

Annonsprislista
Pärmsida  .................................. 1500:-
1/1 sida  ..................................... 1000:-
1/2 sida  ....................................... 600:-
1/4 sida  ....................................... 350:-
Hundar till salu  ............................ 300:-
Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt

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

Redaktör
Göran Hellström
Blå Vägen 246
923 31 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@tryckeriet.nu

Ståndskall utkommer med fyra nummer per år. 
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Handskrivet Ståndskallsmaterial 
skickas till sekreteraren!

Omslagsfoto: Valpen Veja
Ägare: Jan-Erik Mattsdal, Storuman

Innehåll Nr 1 • 2006

• Klubbnytt

• Blodig jakt  

• Nya champions

• Rapport från lokalklubbar

• Jaktprov/Utställningar

• Rädda gammelskogen

• Predatorkampanj

www.ssf-spetsar.nu

Sista minuten och jag sitter vid datorn för att om 
möjligt skriva en ledare som innehåller något läs-
värt för medlemmarna...
Det finns säkert massor av intressanta saker som det 
borde skrivas om men inför detta manusstopp är det 
omöjligt att komma på något vettigt.
Efter att ha läst ledarna i Ståndskall några år tillbaka i 
tiden ser jag att mina företrädare också dom ibland ta-
git till räddningsplankan ”Verksamhetsutvecklingen”, 
så det får bli den även detta år.

Medlemstalet visar på en uppgång med 98 medlem-
mar jämfört med ifjol och detta innebär att vi nu är 
2009 stycken.

När det gäller jaktprovsverksamheten så kan vi kon-
statera att antalet starter sjunkit från 756 starter 2004 
till 703 starter det gångna verksamhetsåret.
Förklaringen till att jaktprovsstarterna har minskat är 
nog med största sannolikhet att fjolårets fågelföryng-
ring inte alls blev den vi hoppats på

Utställningsverksamheten ökade från 672 starter år 
2004 till 679 starter år 2005, ökningen är som ni ser 
marginell men ändå en förändring åt rätt håll.

När Leif Hedlund skickade statistiken över utställ-
ningar till mig skickade han även med uppgifter på 
antal registrerade valpar för Finsk Spets och Norrbot-
tenspets, som ni ser här nedan så är även den utveck-
lingen glädjande.

  2003 2004 2005
Finsk Spets  245 355 384
Norrbottenspets 113 134 195

Att dra några långtgående slutsatser om trenden för 
jaktprovs- och utställningsverksamheten ska man inte 
göra enbart från ett år till nästa men jag konstaterar 
med glädje att medlemstalet och antalet födda valpar 
fortsätter att öka och att det i sig ger klubben större 
kraft att arbeta i den riktning våra stadgar säger:

Ledare forts. sidan 36...
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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:-

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

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
2/2006 ...................10 maj  ............................................15 juni
3/2006....................10 augusti .......................................15 september
4/2006....................10 november ..................................15 december
1/2007....................10 februari ......................................15 mars

Manus skickas på diskett eller via e-post till: 
Göran Hellström tel. 070-328 05 43, 

e-post: standskall@tryckeriet.nu

Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska 
returneras. Skriv också namn på hundar och ägare som synd på bilden.

OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.

�



Finskspetsvalpar 
Väntas v.12

e. Börknäs Kirro (e. Finjch Finuch Raita-Ahon Osko, u. Finuch Such Börknäs Emmy) 
u. SJCH Anja (e. Such Sjch Rahan Nippo u. Such Essi)

Parningen är rek. av avelsrådet
� omas Jonsson, tel 0953-205 22 eller 070-668 05 22

E-post. thomas.jonsson@brinet.nu. Hemsida: www.infoscandic.se/~nita

 
Finskspetsvalpar

Väntas v. 6-7
e. Such Tjäderlekens Zikko u. Å� odalens Silla

Parningen rek. av avelsrådet.
 Tommy Ferm, Busjön 21, 921 99 Lycksele. Tel. 0950-560 33

 

Norrbottenspetsvalpar
Väntas v. 7

e. Rambo (e. SUCH SJCH Hemsjöbäckens Tyson, u. Överstjuktans Sussi)
u. SUCH NUCH Rask� ons Kayo, 2st 1:a jaktprov (e. Kna� skogens Caesar u. SUCH Tira)

Parningen rekommenderad av avelsrådet
Björn � uresson, Storåbränna 3723, 830 60 Föllinge, tel. 070-326 77 55

 Finskspetsvalpar  
Väntas v. 13

e. Latanjarkas Ruff  2st 1:a pris jpr.(e.Such Rusko,u.Ailatis Mirva)
u. Sjch Such Gvorrbergets Meja (e.Intjch Intuch Tapion Paras,u.Such Rämnastigens Ronja).

Parningen är rek. av avelsrådet
Magnus Aittamaa 070-571 72 54 eller Henrik Aittamaa 070-551 47 32

Finskspetsvalpar  
Väntas v. 10 

e. Knihtin Rakiu Fin 14516/02, u. Tumiluoman Essi s 45000/04.
Essi 2 st ekl 1:or båda utst. meriter & knäled u.a. Jaktligt starka fågel & älghundslinjer.

Tallens kennel 0981-107 67, 070-317 51 37

Norrbottenspetsvalpar
Väntas v 15 

e. Mirro S28935/2003, u. Pötbobäckens Mira S26499/2002.
Båda jakt- och utställningsmeriterade.

parning rek. av avelsrådet.
Lars Persson 063-10 03 74, 070-628 76 77
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Utställningar 2006
29 januari ................Robertsfors
4 februari .................Jokkmokk
5 februari .................Mora
11 februari ...............Riddarhyttan
18 februari  ..............Bredbyn
4 mars .....................Kalix
19 mars ...................Torpshammar       
26 mars ...................Åsele 
2 april ......................Sollefteå
8 april ......................Storuman
27 maj  ....................Östersund
11 juni .....................Alfta
5 augusti ..................Malung
25 november ............Arvidsjaur
25 november ............Vemdalen
3 december ..............Matfors 

Börknäs Kirro tar igen sig
Foto/ägare: Göran Wikman Lycksele 
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Klubb T-shirt
Vi inom SSF AC Kustland, har tagit fram en klubbtröja 
med fräck design i svart med SSF-logga på framsidan.

Storlekar XS-XXL

Pris: 100:- + porto
Vi har även injagningskompendium, 

tygmärken, klisterdekaler.
Beställning via telefon eller mail till:

Tommy Jonasson, Buberget 43. 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 Mail: tommy.093331066@telia.com

Anmälningsblankett 
för jaktprov och utställning fi nns på:
www.ssf-spetsar.nu

Filen fi nns som Word och PDF. Kan man ej ladda ner 
blanketten kan man vända sig till sekreteraren.

Domarutbildning
SSF MELLANSVERIGE erbjuder våra intresserade medlemmar 

en teorikurs för jaktprovsdomare. 

SSF M står för lunch och kaffe.
Sista anmälnings datum är den 30 april.

Plats: Orsa Bowlinghall i Orsa. Tidpunkt: 6 maj 2006.  Kl.09.00

Anmälan sker till: 
Björn Sinders tel: 0250- 410 88 • Inge Groop tel: 0280- 718 96

Ronney Skoog tel: 0250- 312 33
Välkomna! SSF Mellansverige  

Upprop till 
hundägare!
SKK:s hundägarregister

Många hundar saknar uppgift  om ägare i SKK:s 
hundägarregister. Ägarregistrering i SKK:s ägarregis-
ter av viktig av många skäl.
Ett av de viktigaste skälen att ägaruppgift  fi nns är 
när en hund springer bort och upphittaren inte kan 
få kontakt med ägaren, då någon sådan inte fi nns i 
registret.
Det är också nödvändigt vid produktion av bland 

annat utställningskataloger. Om man planerar att 
tävla eller avla utomlands är det ett måste att rätt 
ägaruppgift  fi nns.
Du som använder Din hund i avel är det bra om 
presumtiva valpköpare kan få kontakt med Dig och 
detta får det lättast om Du är registrerad som ägare. 
Blankett för registrering fi nns att hämta på 
SKK:s hemsida.
Kan även beställas hos sekreteraren.
Det är viktigt att Du samtycker till att uppgift erna 
fi nns tillgängliga på SKK:s hemsida, 
då uppgift erna är tillgängliga dygnet runt.
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SJCH Obygdens Peijk 
S31822/2002
e. Ailatis Seppo u. Tapion Lakka

Ägare: Björn Wangerud, Lit
Uppfödare: Stefan Olofsson, Off erdal
Utställningsmeriter: 
040221 Bredbyn  1:a jkl
Jaktprovsmeriter: 
040822 Strömsund  1:a 78p
041014 Rörligt Öjarn  1:a 77p
050907 Rörligt Off erdal  1:a 79p

SUCH Rönnbäckens Olle
S25481/2001
e. Saxälvens Quattro u. Rönnbäckens Nora

Ägare: Martin Markusson, Åsele
Uppfödare: Per-Alrik Frohm, Rönnbäck
Jaktprovsmeriter:
2004-11-01 Backe  78p
2005-08-19 Åsele  82p
Utställningsmeriter:
041120 Arvidsjaur  CERT
050320 Åsele  CERT
051119 Luleå  CERT

SUCH Skarjaks Tikka 
S27915/99
e. SF27068/94 Katajahaan Nalle
u. S25445/96 Tapion Neiti
Ägare: Kjell Pettersson Torpshammar
Uppfödare:
John & Elisabeth Leastander Arjeplog
Jaktmeriter:
011025 67p 1 ökl 
Utställningsmeriter
020812 Erna-Britt Nordin  CERT
031207 Per-Erik Wallin  CERT
051112 Lennart Edfors  CERT
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Tjädergryta (ca. 4kg)

1.  Dela tjädern i bitar och gnid in delarna med  
 salt och vitpeppar. 
2.  Lägg bitarna i en stekpåse tillsammans med de 
 övriga ingredienserna, som hackas i bitar.
3. Stek i ugn,  225°C, ca. 45 min.  
4.  Sila skyn och häll i en gryta, tillsätt 1/2 burk 
 cremé fraiche, 3 dl grädde, 1/2 dl rödvin, 
 soja och vinbärsgelé.
5.  Skala köttet från benen och lägg köttet grytan. 
Servera med pressad potatis, vinbärsgelé.

Ingredienser:
Smör
5 dl buljong
22 tomater
3 morötter
1/2 burk cremé fraiché
3 dl grädde
En halv purjolök
Soja
Vitlök
6 katrinplommon                              Smaklig måltid!

SUCH SJCH
Gvorrbergets Meja
S38885/2002
e.Tapion Paras u.Rämnastigens Ronja
Ägare: Magnus Aittamaa, Henrik Aittamaa, Luleå
Uppfödare: Chatrine Westerlund, Gräsmyr
Utställningsmeriter:
041120 Arvidsjaur   CERT
050205 Jokkmokk  CERT
050403 Piteå         CERT
Jaktprovsmeriter:
041028 Tärendö  1:a 80p
051113 Porjus    1:a 83p
051124 Porjus    1:a 80p

SUCH SJUCH 
Tjärstubbens Yksi
S36523/2003
e. Tapperdalens Casanova u: Tapion Miru
Ägare: Ulf Jonsson, Backe
Uppfödare: Göran Olsson, Själevad
Utställningsmeriter: 
050219 Bredbyn     CERT BIR BIS
050320 Åsele CERT
051112 Matfors CERT BIM
Jaktprovsmeriter: 
031014 Rossön  76p
050907 Våmhus  80p
051013 Backe  85p
Vinnare av Stjärnskottspokalen 2003
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Årsmötet 2005
Det årliga årsmötet hölls i församlingshemmets 
lokaler lördagen den 28 januari. Ca. 30 deltagare 
besökte årsmötet. 

Verksamhetsberättelse
Styrelsen för SSF Västerbottens Lappmark 
får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse för år 2005

Styrelsens sammansättning: 
Peter Jonsson  Ordförande
Martin Markusson Kassör
Tomas Jonsson  Sekreterare
Berit Nordin Ledamot
Göran Hellström Ledamot
Peter Persson Suppleant
Alf Borgström Suppleant

Representant i Riksstyrelsen: Tomas Oskarsson. 

Revisorer: Tomas Renström och Stig Lövström

Medlemsantalet:
Medlemsantalet under det gångna året har ökat från 
230 till 247 medlemmar. 

Jaktprovstarter:
Antalet starter på utlysta jaktprov har varit 98 
stycken. Rörliga prov har haft 19 starter. 

Skallkungen & Nordiska Mästerskapen
Klubben representerades av Sörlidbäckens Kita, 
ägare Peter Persson Storuman, och Tapion Kiva, 
ägare Leif Öhgren Storuman. 
Sörlidbäckens Kita vann på 78 poäng, och på 
2:a plats kom Tapion Kiva med 77 poäng.
I Nordiska mästerskapen deltog Anja, ägare Thomas 
Jonsson och belade en 9:e plats.

Rapport från Lappmarken

Sekr. Thomas Jonsson och ordf. Peter Jonsson 
förklarar mötet öppnat

Domarutbildning
En domarutbildning genomfördes i Åsele med 
fem deltagare. Tre av dem har även fullföljt den 
avslutande delen med jaktprovstjänstgöring, och har 
auktoriserats som domare. 
Dessa är: Martin Markusson Åsele
 Martin Persson Åsele
 Fredrik Jonsson Storuman

Klubben har även utbildat tre provledare: 
Berit Nordin Åsele
Peter Persson Storuman
Rickard Näslund  Tärnaby

Utställningar
Har hållits i Åsele med 50 deltagare, samt i Storu-
man med 48 deltagare. 
Ett resultat vi är mycket nöjda med!

Vandringspriser 2005

Klubbmästare
Rönnbäckens Olle, ägare Martin Markusson, Åsele.
Västerbottenspriset
Sörlidbäckens Aya, ägare Göran Hellström, 
Storuman med 50p (78+80p=158p)
Bertil Holmströms vandringspris
Sörlidbäckens Aya, 80+78+78p=236p
MoDo Skogs vandringspris
Gick även det till Sörlidbäckens Aya, 80+9p=89p

Peter Jonsson delar ut Bertil Holmströms Vandringspris
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Patrik Nygren från Naturskyddsföreningen

Naturvärden
Endast ca. 5% av länets produktiva skogar utanför 
reservaten har idag höga naturvärden, enligt Läns-
styrelsen, Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen.
Holmen Skog säger själva att om ca. 10 år så är 
all skog avverkad utanför de 5% som avsätts för 
naturvård. Skogsbruken har gjort faunan betydligt 
artfattigare på grund av ett ensidigt skogsbruk, där 
de växande skogarna saknar variationer.

Skyddade skogar
Totalt är idag ca. 4% av den produktiva skogsmar-
ken i Västerbotten skyddad från avverkning enligt 
lag i naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal. 
Majoriteten av den skyddade skogen är lågproduk-
tiva svårföryngrade skogar på hög höjd. Utöver 
det lagliga skyddet är ca. 2-3% skyddat av frivilliga 
avsättningar.

Informationen som årsmötet fi ck var innehållsrik 
och gav deltagarna nya synvinklar på dagens skogs-
bruk.

Ekonomi
Beträff ande klubbens ekonomiska ställning, hänvisas 
till upprättad balansräkning, samt revisorernas 
berättelse.

Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar för det 
gångna året, och hoppas på fortsatt gått klubbarbete!
Styrelsen 2006-01-25

Föreläsning om 
naturskydd
Styrelsen hade bjudit in Patrik Nygren från Natur-
skyddsföreningen. Han föreläste runt temat: 
"Tips hur man kan agera för att 
rädda våra sista gammelskogar!"

Hänsynsfullt skogsbruk
Naturskyddsföreningen i Västerbotten verkar för 
att skogsbruket ska skydda 10% av den produktiva 
skogsmarken. Som alternativ till dagens skogsbruk 
nämns plockhuggning och luckhuggning.

Skogstelefonen: 0913-200 16
Jägaren som bertäder den allt sällsyntare gam-
melskogen, bemöts oft a av snitselband som vittnar 
om kommande avverkningar. Vill man kolla upp om 
skogsbolaget använt sig av lagstadgad naturhänsyn, 
kan man ringa skogstelefonen och få råd om hur 
man kan skydda känsliga biotoper. 
Patrik berättar om fl ertalet exempel där skogsbola-
gen inte hållit sig inom laga rätt och därigenom fått 
omstrukturera avverkningen. På det viset kan vi som 
jägare skydda spelplatser och rödlistade arter, som 
annars skulle försvinna från området.

30 deltagare hade sökt sig till mötet

Predatorkampanj
Styrelsen har inlett en predatorskampanj och 
som uppstart på denna så lottades det ut 2 st 
mårdfällor bland årsmötesdeltagarna. 
Per Vedbring och Håkan Nilsson vann var sin 
mårdfälla.
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Predator Jakt
SSF Västerbottens Kustland inleder sitt 20 verksamhets år med att 
utlysa en predatorjaktstävling under kalenderåret 2006. 
Tävlingen utlyses för alla medlemmar inom SSF/Västerbottens Kustland.
Följande viltarter omfattas och varje fångat eller skjutit vilt ger poäng enligt nedan.

Räv ..............................................................................70p
Mård ...........................................................................70p
Grävling......................................................................50p
Mink ...........................................................................50p
Kråka, Måsfågel, Nötskrika och Skata ..............5p/st

Skicka uppgift om fångat eller skjutit vilt till: 
Martin Svärd 
Näverstigen 16, 
915 31 Robertsfors 
Tel. 0934-10987 
Maila till: furubrannanskennel10@hotmail.com
Bifoga gärna foto på dig själv och bytet!

Vi redovisar resultaten löpande i Ståndskall.

Följande vinster utdelas: 
• Fotsnara • Mårdfälla • Jaktprovstart 
• Hundutställning • T-shirt • Jakt keps

Prisutdelning sker på vårt årsmöte 2007.

Styrelsen, Västerbottens KustlandTarro, ägare Ingela Lindbäck, Boden

Predator Jakt
SSF Västerbottens Lappmark tar efter kustlandets utlysning om 
predatorjaktstävling under kalenderåret 2006.

Viltarter som ingår är Räv och Mård. Man erhåller 
en lott för varje fångad eller skjutet vilt. 
Lottdragning sker på årsmötet 2007, där ett antal 
mårdfällor och rävsnaror kommer att lottas ut bland 
de tävlande. 

Uppgifter om fångat eller skjutit vilt skickas till:
Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8
920 40 Kristineberg.
Thomas.Jonsson@Brinet.nu

Styrelsen
Västerbottens Lappmark

Vi vet idag genom forskning att predatorerna har en 
stor inverkan på fågelstammen, så därför genomför vi 
denna tävling. Tävlingen utlyses till alla medlemmar 
i SSF/Västerbottens Lappmark.  
Tävlingen gäller endast för fångst inom 
Västerbottens Lappmarks område.
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Jaktprovsstatistik 2005
Från 2005-01-01 till 2005-12-31

Rörligt
 1:a % 2:a % 3:e % 0 % s:a %
1. Övre Norrbotten 7 24,1 4 13,8 11 37,9 7 24,1 29 20,1
2. Norrbotten kust och inland 0 0,0 0 0,0 2 28,6 5 71,4 7 4,9
3. Nedre Norrbotten 0 0,0 1 9,1 3 27,3 7 63,6 11 7,6
4. Västerbottens Kustland 2 33,3 0 0,0 2 33,3 2 33,3 6 4,2
5. Västerbottens Lappmark 2 9,5 2 9,5 6 28,6 11 52,4 21 14,6
6. Ångermanland 0 0,0 0 0,0 3 33,3 6 66,7 9 6,3
7. Jämtland 1 4,8 4 19,0 6 28,6 10 47,6 21 14,6
8. Medelpad 0 0,0 2 33,3 1 16,7 3 50,0 6 4,2
9. Gävleborg 0 0,0 3 37,5 1 12,5 4 50,0 8 5,6
10. Mellansverige 3 16,7 1 5,6 5 27,8 9 50,0 18 12,5
11. Sydsverige 1 12,5 3 37,5 3 37,5 1 12,5 8 5,6
Summa 16 11,1 20 13,9 43 29,9 65 45,1 144

Utlyst
 1:a % 2:a % 3:e % 0 % s:a %
1. Övre Norrbotten 12 17,6 15 22,1 12 17,6 29 42,6 68 12,1
2. Norrbotten kust och inland 0 0,0 8 12,9 16 25,8 38 61,3 62 11,1
3. Nedre Norrbotten 5 7,7 5 7,7 19 29,2 36 55,4 65 11,6
4. Västerbottens Kustland 5 14,3 4 11,4 14 40,0 12 34,3 35 6,3
5. Västerbottens Lappmark 11 11,2 14 14,3 23 23,5 50 51,0 98 17,5
6. Ångermanland 3 6,5 5 10,9 13 28,3 25 54,3 46 8,2
7. Jämtland 7 8,0 11 12,5 34 38,6 36 40,9 88 15,7
8. Medelpad 0 0,0 0 0,0 2 11,8 15 88,2 17 3,0
9. Gävleborg 0 0,0 4 17,4 6 26,1 13 56,5 23 4,1
10. Mellansverige 0 0,0 2 3,8 12 22,6 39 73,6 53 9,5
11. Sydsverige 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0 5 0,9
Summa 44 7,9 69 12,3 153 27,3 294 52,5 560

Jaktprov Lokalklubbar 1997- 2005

Klubb	 Radsumma	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005
1	 622	 58	 �1	 81	 51	 62	 68	 75	 99	 97
2	 2��	 16	 21	 1�	 1�	 21	 21	 21	 �9	 69
�	 ��7	 �9	 �0	 �0	 �8	 �9	 50	 76	 59	 76
�	 �90	 5�	 �6	 �1	 68	 ��	 2�	 ��	 �9	 �1
5	 10�8	 120	 1�7	 98	 75	 96	 95	 1�0	 178	 119
6	 577	 �9	 82	 87	 91	 57	 52	 �6	 58	 55
7	 96�	 70	 111	 106	 102	 122	 90	 105	 1�8	 109
8	 �55	 65	 �1	 55	 �8	 22	 �7	 58	 16	 2�
9	 �25	 8�	 57	 7�	 50	 29	 26	 �5	 �1	 �1
10	 618	 52	 �5	 97	 68	 65	 78	 85	 67	 71
11	 19�	 12	 19	 17	 �1	 5�	 10	 16	 22	 1�
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äng. Anders brukar påminna om det sätt vi kopplade 
hunden efter det provet. Vi agerade målvakter i varsin 
ände på en bro! På Anders hemmamarker i Orsa kom 
så äntligen ett prov med poäng i varje kolumn så när 
som förnyat, det trädet var tomt annars hade ett 1:a 
pris bärgats.
Ett bestående minne den dagen i april 2001 är den 
lilla svart och gulfärgade fågel som dansade upp och 
ner i granskogens yttersta grenar. Anders kallade den 
för AIK:are, innan fågelboken hjälpte oss finna dess 
rätta namn, Kungsfågel, sedd varken förr eller senare!

CERT
Tre raka cert på utställning bärgades, men för ut-
sällningschampionat behövdes en öppenklassetta på 
jaktprov. Med Bäcklund som domare på mina hem-
mamarker med upprullning av en tjäderkull som 
avslutning i en liten nyckelbiotop - i det här fallet 
granskog med källor insprängda, mossor och lavar på 
stenblock och lågor – dessutom på ett eget skifte där 
ovannämda pärla i skogen finns kunde inte den fina 
septemberdagen 2001 bli bättre! 

Vägen till
Målet!
Min första 
finskspets Peggy, 
började bli gammal...

Hundköp
Biten av jakten var man, så en ny var självklart, helst en 
hane för sämjans skull i hundgården. Genom bekanta 
kom jag i kontakt med Kjell Pettersson, kunnig i äm-
net och en skaplig hanhund i gården. Sven  Davidsson 
i Malung hade jag pratat med i telefon och han sökte 
en lämplig hane till sin tik för parning. Båda verkade 
ha förtroende för mig som valpköpare... så kom det sig 
att på hundutställningen i Mora feb,1999 säger Kjell 
medan han pekar över ringen ” där står Sven, gå bort 
och övertala honom att para med min Mikko. Jag går 
till Sven, presenterar mig och utan att framfört mitt 
ärende säger Sven: 

”- Ja, jag tar väl den 
där gamla hannen!!!"

Nedkomsten
I maj föddes tre valpar , två var hanar så det blev som 
jag ville och hemma blev den lilla genast accepterad 
av Peggy.

Utställning
Tio månader gammal var det dags för första utställ-
ningen, på hemvägen från Stöllet fanns BIS-pokalen 
i bagaget!!!

Jaktprov
Jaktprov hade man ju också lovat att gå för att få köpa 
valp, novis och nervös kontaktades klubbens sekrete-
rare Bäcklund. Han kom, hängde med runt Björnmy-
ren och fick ihop 20 poäng på det för mig kryptiska 
protokollet.
Skam den som ger sig, Bäcklund kom igen och delade 
ut 8 poäng i fågelfria marker. Med Anders Thoms 
som domare fick jag stifta bekantskap med minuspo-

Text: Börje Svensson
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Utlysta jaktprov
Utlysta jaktprov innebar nya bekantskaper med lika-
sinnade, trevliga helger i någon skogskoja långt från 
kända marker. Värmlänningen som lyckades få till 
disklödder ända upp till överskåpen är en oförglömlig 
syn. En annan värmlänning, Anders Albinsson och 
Horstomyren i Sysslebäck är ett eget kapitel. Anders 
skrev så pennan glödde, fick vässa den åt honom, när 
vi  hundägare på kvällen satt vid lägerelden på koj-
backen och genom fönstret såg domarnas överlägg-
ning var jag nervös. Anade att  en elitetta var bärgad... 
Anders kom ut, såg bekymrad ut och sa: ” -Jag räk-
nade fel. Det blev inte 76 poäng, det blev 86!!! Vilket 
innebar att Sisu och jag skulle tävla mot Sverigeeli-
ten kommande helg på Skallkungen i Malung. Sven 
Davidsson, uppfödaren, var tävlingsledare. Ekroos 
bodde i rummet bredvid, kom in och tog en aperitif 
före maten… Stort !

Ny etta
Samma datum, samma domare ett år senare i Höljes 
kom elitetta nr två på 81 poäng och en ny skallkungs-
plats, nu i Medelpad med Kjell Pettersson, hanhunds-
ägaren, som tävlingledare. Kniven KorpIvar tillverkat 
och skänkt till Höljesprovets bästa hund är med på 
varje jakttur! På Hussborg bodde vi kungligt, land-
skapet var guldfärgat av höstlöven, gamla och nya be-
kantskaper bland deltagare och domare. Efter första 
dagen är det tradition att husse till dagens bästa hund 
håller tal vid middagen. Detta år, 2003 fick jag den 
äran! Fick både applåd och ryggdunk! En andraplats 
till sist, vilket gav en startplats i Nordiska Mästerska-
pen 2004 som extra bonus.

Domarutbildning
Lars Nilsson, Mellansveriges webmaster tyckte vi 
skulle gå domarutbildning. Efter Arne Åhs pedago-
giska teorikurs återstod aspirantprov. Genom dessa 
år har jag alltid tagit med aspiranter på proven och 
kommer så att göra, domare behövs ju. Roger Anebo 
och Roger Nilsén får härmed mitt tack att de ville ha 
mig i släptåg!

Minnen
Tänkte med dessa axplock av minnen locka nyblivna 
hundägare att delta på både utställning 
och jaktprov, överlag trevliga bekantskaper med sam-
ma konfliktlösa jaktintresse!

Sista 1:an
Ja just det, tredje ettan! Vid Björnmyren, där det allra 
första provet gicks. Alla rundor på jaktprov som täv-
lande och domare, kojkvällar, förkovran i regelboken, 
Sisus sjutton valpar, Bö i Norge, nyligen bortgångne 
Bengt Bjurström övertalade mig att åka de femtio mi-
len enkel resa för att erövra  INTUCH.

Listan kan göras lång men nu är vi tillbaka vid Björn-
myren, den vida cirkeln är sluten. Det är tredje gången 
Christer Halvarsson dömer Sisu. I nysnön mars 2005 
går allt på räls, pluspoäng i varje kolumn och känslan 
när målet är nått blir lycka och... tomhet. 

Resan till målet är ju behållningen så det får bli en ny 
valp så småningom med sikte på Skallkung och andra 
titlar!

Skrivet i den härliga månaden november 2005
Sisus husse, Börje Svensson

Nordiska Mästerskapen 2004
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Upprop till 
uppfödare!
SKK:s hundägarregister

Många hundar saknar uppgift  om ägare i SKK:s 
hundägarregister.
Därför att det viktigt att Du som uppfödare hjälper 
Dina valpköpare att de också fyller i ägarregistre-
ringen i samband att man går igenom köpeavtal 
och övriga handlingar. Samlar man sedan ihop hela 
kullens blanketter och sänder dem till SKK: kansli 
är det ingen risk att blanketten glöms bort av den 
nyblivna hundägaren.
Blankett för registrering fi nns att hämta på 
SKK:s hemsida.
Kan även beställas hos sekreteraren.
Det är viktigt att De samtycker till att uppgift erna 
fi nns tillgängliga på SKK:s hemsida, 
då uppgift erna är tillgängliga dygnet runt.

Hundutställning i Alfta
SSF Gävleborg inbjuder till utställning 
för Finsk spets och Norrbottenspets 

Söndagen den 11 juni 2006
Plats: Forsparken i Alfta

Tid: Bedömningen börjar 09.00
Domare: Göran Fastén

Upplysningar och anmälan: 
Christer Lindberg, Sälgs Väg 11, 828 34 EDSBYN, Tel. 0271- 202 52

Anmälan tillhanda senast 26/5

Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga klasser 200 kronor. Betalas på plats.

Välkomna till Forsparken önskar SSF Gävleborg

Klubbnytt 1/2006
NYA pRoVLEDARE
Västerbottens Lappmark
Peter Persson, Storuman
Rickard Näslund, Tärnaby 

NYA JAKTpRoVSDoMARE
Nedre Norrbotten
Per Lundgren, Arvidsjaur
Västerbottens lappmark
Tomas Renström, Malå

Sörlidbäckens Vicke 
äg. Erik Lindberg, Vilhelmina

Ny e-post: standskall@tryckeriet.nu
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Riksutställning 2006
SSF Ångermanland inbjuder till riksutställning 
för finsk spets och norrbottenspets i Sollefteå

Söndagen den 2 april 2006
Domare: Lennart Edfors.

Utställningen håller till på Nipanområdet i Sollefteå.
ID och vaccinationskontroll kl. 09.00. 

Bedömningen börjar kl. 10.00.
Skriftlig anmälan senast den 22 mars till:

Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö.
Anmälningsavgift valpklass 6-9 månader gratis, övriga 250 kr. 

Avgiften sätts in på pg 440 04 49-7.
Upplysningar genom Roland Eriksson tel. 0660-516 12. 

Välkomna till Sollefteå!

Riksårsmöte i Sollefteå
Riksårsmötet 2006 hålls i Sollefteå 

Lördagen den 1 april kl. 13.00
Rum och supé bokas på Nipanhotellet, tel. 0620-510 01. Uppge SSF vid bokning. 

Boka snarast möjligt. Upplysningar genom Boris Sandström tel. 0661-441 25

Välkomna!                                          SSF Ångermanland

Tikägare
Finsk- & Norrbottenspets

Ni tikägare på finskspets och norrbottenspets, 
kom ihåg att använda våra valp hänvisare:
Daniel Byqvist och Assar Tieva 
Se tel. nummer längst bak i 
Ståndskall eller på hemsidan. 

Det ringer valpspekulanter till dem och de har inga 
tikägare att hänvisa till. Ta tillfället i akt och använd 
dem för er försäljning av valpar. Kostnads fri valp för-
medling. Detta gäller de som gått genom avelsråden. 
Meddela vilken hanhund ni använt och hur många 
valpar er tik har fått till valp förmedlaren.

Avelskommitén

Hundutställning
SSF-Medelpad inbjuder till hundutställning i 

Torpshammar söndag 19/3 2006 
Id och vacckontroll kl 9.00 bedömning kl 10.00. Domare vakant.

Anm:Skriftligen till Sture Eriksson senast 9 Mars Terassvägen 2 840 10 Ljungaverk. 

Avg: valpar och UCH hundar gratis övriga 250:-, som skickas in
samtidigt som anm till pg 344553-3. upplysningar Sture Eriksson 0691-32617

Servering och lotteri.      Välkomna!      SSF-Medelpad.
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Visitkort
På dig och din hund?
Specialpris för dig som är 
medlem i SSF.
Ord. pris: 850:-

Nu 700:-

Blå Vägen 246 • 923 31 Storuman
Tel. 0951-100 17• www.tryckeriet.nu

Skarjaks Vilda Tilda på hal is!
Foto: Elisabeth Leastander

PowerShot A620 

4180:-
4x optisk zoom och 7,1 megapixels 

Paketpris

 5500:-
Selphy CP 600 +PowerShot A620

Selphy CP 600 

1750:-
Compact Photo Printer
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HUNDUTSTÄLLNINGAR 
SSF-Lappmarken inbjuder till hundutställningar 

för Finsk spets och Norrbottenspets

– Åseleutställningen –
Söndag den 26 mars 2006, klockan 9.00

Domare: Ewa Widstrand
Anmälan senast 16:e mars 2006

Id-vaccinationskontroll kl. 8-9
Ta med hela familjen och besök Åsele vintermarknad 25-26 mars 2006

– Storumanutställningen –
Lördagen den 8 april 2006, klockan 10.00

Domare: Lennart Edfors
Anmälan senast 29:e mars 2006
Id-vaccinationskontroll kl. 9-10 

Info. och anmälan (skriftligen):
Berith Nordin, Aronsbergsgatan 5, 

910 60 Åsele, Tel. 0941-107 16
Valpklass 50:-. Övriga klasser 250:-

Postgiro: 485676-1

Avelsråd
Finsk spets
Roland Lundgren Hällfors 48
911 91 Vännäs Tel. 0935-310 77. 
Birger Backebjörk Strandv. 36
980 41 Hakkas Tel. 0975-510 05 

Finsk spets, valphänvisning
Daniel Byqvist, Vikläe 5483, 82141 Bollnäs
Tel. 0278-230 07
Norrbottenspets
Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 
Tärnaby Tel. 0954-146 24

SSF Lappmarken inbjuder till

Aktivitetsdag
Lördagen 27 maj i Åsele

vid brukshundklubben efter Sörnoretvägen

Program:
Ringträning • Tipsrunda • Fika

Kurt-Olov Edström visar bilder och pratar om tjäderforskning. 
Information om klubbverksamhet

Anmälan till:
Martin 0941-664 81
Berith 0941-107 16

Välkommen till 

en trevlig dag!
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Hundutställning 
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för finsk- och norrbottenspets 

i samarrangemang med Älghundsklubben Jämtland/Härjedalen. 

Sandviken-Östersund • Lördagen den 27 Maj
Plats: Sandvikens nöjesplats.

Domare: Olle B Häggkvist. 
(vid överanmälan på övriga älghundar och våra raser, 

som går i samma ring, dömer Arvid Göransson våra raser).
Anmälan och upplysningar: Senast fredag den 12 maj till:

Lennart Jönsson, Nyvägen 9  830 51, Offerdal. 
Tel. 0640-32157, 070-6576738.  

HYPERLINK "mailto:jonssonsel@telia.com" jonssonsel@telia.com  

Använd anmälningsblankett som bifogas Ståndskall 
(eller den som finns på hemsidan). Fullständigt ifylld.

Avgifter: Valpklass1 & 2,  4-6 samt 6-9 mån gratis. Övriga klasser 250: -
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg:137011-3.

Obs!! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före. 
Servering samt lotterier.

Välkomna och lycka till!

Decemberutställningen 
i Matfors

Det var bara 24 hundar anmälda till utställningen i 
Matfors. 5 st Norrbottenspetsar var anmälda, varav 
en erhöll ck och det var Klingspetsens Sigge äg 
Martin Martinsson Matfors. 
Bland Finskspets var 19 anmälda varav en valp, som 
fick hp och det var Fort Hjort Pina äg Björn Sundin 
Hudiksvall. 
Certifikat utdelades till tre hanhundar bland 
Finskspets: Börknäs Kirro äg Göran Wikman 
Lycksele, Rämäkän Riku äg Boris Sandström 
Bredbyn, Spetsgårdens Riiku äg Örjan Backlund 
Hammarstrand. 
Rämäken Riku blev Such. Bland finsk spets tikar, så 
utdelades tre certifikat som var, 
Tjärstubbens Yksi äg Ulf Jonsson Backe, Sjch Tapion 
Siipi äg Kaj Lappalainen Näsåker,
Skarjaks Tikka äg Kjell Pettersson Torpshammar. 
Samtliga tikar med cert erhöll Such,vi grattulerar till 
samtliga utmärkelser. 

Bis 1 Börknäs Kirro
Bis 2 Klinspetsens Sigge.
Och domare som skipade rättvisa var Lennart Edfors 
Bredbyn. 

Välkommen till nästa utställning i 
Matfors den 3/12-06

SSF-Medelpad Sture Eriksson.
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Medlemsutvecklingen 2004
Klubben har åter ökat med ganska många medlemmar. 
Noterbart är att samtliga utom en klubb har ökat.  Troligen kommer nu en stagnation i 
ökningen, efter den i hela landet förhållandevis dåligw     föryngring av skogsfågel under det 
år som gott.  Efterfrågan på valpar brukar också bli sämre efter ett sådant år, men med en 
viss eftersläpning.  Blir det en bra fågelföryngring till hösten så kan den negativa trenden 
utebli. Vad som är glädjande är att inte medlemsantalet har minskat i de klubbar som vargen 
härjar i, det hade man kunnat väntat sig.

Medlemsantalen nedan inkluderar familjemedlemmar.

Klubbar:      ÖN      NKI      NN     VK     VL     Å     J/H      M       G       Msv      S

041231         141     134     191    185    230   125    243    113    175     281     93

051231         163     131     204    198    247   134    261    114    167     295     96  

Ändring       +12     - 3       +13    +13    +17    +9     +18     +1     +8       +14    +3

Resultat hela SSF:       041231     1911 st medlemmar.
                                     051231     2010   ”       ”
Totalt ökning                                   98  st  medlemmar.

Bengt Persson.

Domarkurs 
Jämtland/Härjedalen ordnar teorikurs för 
nya jaktprovsdomare om intresse finns.

Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund tel. 070-358 12 13.

NOBSHANAR SÖKES
Det är Pötbobäckens Kennel 
som söker efter hanhundar för 
framtida parningar. 

Det jag vill att ni gör är att knäppa ett kort i 
samma vinkel som hunden nedan står i och att 
ni mäter de mått som jag visar på bilden. Jag vill 
även att ni väger hunden. Skriv ned nummer 
och namn på hunden och namn på er själva plus 
telefonnumer.

Och allt det här kan ni skicka till: 
Peter Johansson 
Åkrarna 1512 
816 94 Ockelbo 

eller  HYPERLINK
mailto:potbobackens@hotmail.com" 
potbobackens@hotmail.com

Med vänliga hälsningar Peter Johansson
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En speciell 

Jaktdag!

Efter en blåsig period så 
kom äntligen solen fram 
igen. Himlen var klarblå, 
det var en vacker dag i 
mitten av oktober... 

Vi bestämde oss för att åka på en jakttur. Rimfrosten på 
marken glittrade i solen och mossan knastrade härligt 
under fötterna. Jag heter Malin och har levt tillsammans 
med hundar i hela mitt liv och jag är 14 år. Denna dag 
skulle jag följa med min mamma Elisabet. Vi skulle jaga 
med vår fi nska spets Stina, hon är 10 år gammal. Tidigare 
jaktturer som jag följt med på har vi inte fått skjuta en 
enda fågel. Jag sa till mamma: 
-Varför skulle vi få skjuta någonting,
jag är ju med!

Vi skulle gå omkring 5 kilometer, från en liten skogsväg 
och över ett berg till en större väg. Där skulle min pappa 
John hämta upp oss.
Jag och mamma började gå, utan hund. Stina stannade 
kvar hos den övriga familjen, som satt och fi kade bredvid 
en liten skogskoja. Vi ropade och hon kom ganska snart. 
Äntligen kunde vi börja gå!
Den första delen av vägen var nästan ogenomtränglig, vi 
fi ck i princip krypa fram för att inte bli rispade av buskar 
och grenar. Det var som att gå i en djungel. Vi gick rätt 

Mamma Elisabet, med den nyskjutna fågeln.

-Hur gick det, mamma!?

Hon sa bara:  - Rädda fågeln...!
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En speciell 

Jaktdag!
så länge innan vi kom till bättre mark. De första skallen 
vi hörde lät mycket märkliga, som om hon hade sett en 
björn. Vi lyssnade i några minuter och plötsligt så stod 
den framför oss, tre meter hög och två meter bred, en 
björn! Nej, jag bara skämtade. Vi konstaterade att hon 
hade varit ute på en lång runda, men nu kunde vi gå vi-
dare.

Ivriga skall 
En stund senare kunde vi höra väldigt ivriga skall ifrån 
Stina. Denna gång så trodde vi verkligen att det var en 
fågel. Vi gick i rask takt mot skallen, så tyst som vi kunde. 
Nu var vi riktigt nära Stina och vi både såg och hörde när 
hon skrämde upp fågeln. Till min förvåning kom fågeln 
fl ygande i full fart rakt mot oss. Den passerade och vi såg 
inte, men vi hörde att den slog fast strax bakom oss. Stina 
sprang dit och började skälla intensivt. Vi stod blickstilla 
och mamma viskade ”Hur ska jag kunna ladda bössan?”
Mamma vände sig försiktigt om och jag såg det som ett 
tecken att jag med kunde göra det. Och där i trädet, 10 
eller möjligtvis 15 m bort satt tjäderhönan. Aldrig hade 
jag sett något liknande! En tjäder, så nära, som satt stilla i 
ett träd. Mamma lyckades trots allt ladda bössan med ett 
hagelskott. Skjutställningen blev så att hon var tvungen 
att sikta rätt upp och hon trodde inte att det skulle gå 
bra. Men hon bestämde sig för att skjuta i alla fall. 

Blodbad
Hon sköt och jag såg fågeln falla ner till marken och 
mamma föll även hon. Hon höll sig om pannan. Jag sa 
förskräckt: -Hur gick det, mamma?! 
Hon sa bara:  - Rädda fågeln...! Annars skulle Stina ha 
slitit den i slamsor. Jag gick till fågeln samtidigt som 
mamma kom krypande. Hon förklarade att kikarsiktet 
hade träff at henne i pannan och att blodet bara spröt, 
men det gjorde inte ont. Jag fi ck torka bort lite av blodet 
från mammas ansikte. Hela jackan var alldeles blodig, det 
såg ut som om mamma hade varit med om ett ordentligt 
slagsmål. Jag ville ta ett kort på Stina, mamma och fågeln, 
men Stina hade redan jagat vidare. Så det blev bara min 
blodiga mamma och den mindre blodiga fågeln.
Den här jaktdagen var väldigt speciell för mig och den 
kommer alltid att leva kvar i minnet. Jag hoppas att när 
jag blir gammal kan jag minnas Stina från denna roliga 
dag.

Det här var allt fr ån Malin Laestander i Arjeplog. 

PS. Medan jag berättade det här 
skrev min syster ner det!Stina och Malin i höstsolen
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Domarutbildning
SSF/Gävleborg utbildning av jaktprovsdomare

Vi ordnar utbildning av blivande jaktprovsdomare under våren 2006.

Anmäl intresse till Anders Näslund tel. 0651- 210 06

Gps-träff i Ljusdal 20 maj
Använder du Gps på jakten?

Är du intresserad av att lära dig lite mer om Gps ?
Vi tittar på olika mottagare, program, kartor mm.

Anmälan till Jan Andersson tel. 0651- 165 17, 070- 618 70 23

Trädskällarkurs
I Åsele pågår en mycket intressant kurs i trädskällarjakt i 
Studiefrämjandet och Jägarförbundets regi.

Material
Kursmaterialet består även av 
Injagningskompendium och regelbok.

Ledare
Kursledare är Ann-Kristin Persson och 
Berith Nordin, Åsele.

Deltagare
Vi är åtta deltagare den yngste är 15 år och har en 
egen unghund.

Avslutning
Kursavslutningen kommer att bli till hösten med 
rörligt prov på två av unghundarna.

Kamera och penna Martin Markusson.
Kursdeltagarna

Skallkungen 2005
Vi fortsätter med att tacka våra sponsorer! 

INAB Automation AB     Kilåmons Plantskola
Mähler & Söner AB     Jaktjournalen

Backe Trä AB

SSF Ångermanland
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Utställning 
i Robertsfors 
21 januari 2006 
Arrangör Västerbottens Kustland 

Solsken och lagom kallt. Röda och rödvita pälsar 
lyste vackert mot den vita snön. Själv var jag på mitt 
livs första utställning och visste inte riktigt vad jag 
skulle vänta mig. Att de röda hundarna skäller mer 
än de rödvita kunde dock snabbt konstateras. Att 
trädskällarägare är ett trevligt släkte var nästa faktum 
som slog mig. Alla kom med goda råd och förklarade 
mer än gärna hur utställningar går till. Domaren och 
hans funktionärer gjorde själva ringupplevelsen till 
något positivt för både mig och min hund och jag 
tror inte det var vår sista utställning. 

Totalt deltog 44 hundar som bedömdes av Stig 
Brännvall från Harads. Bland de 13 tävlande 
Norrbottenspetsarna erhöll Överstjuktans Tikko 
förstapris samt 1a i konkurrensklass med hederspris. 
Ägare: Solveig Lundgren Bjurholm. Bland junior-
tikarna erhöll Knaftskogens Nelly förstapris samt 
blev 1a i konkurrensklass med hederspris. Ägare: 
Kjell Ove Karlsson Lycksele. Bland tävlande tikar i 
öppen klass segrade Tanja med förstapris och blev 1a 
i konkurrensklass. Ägare: Aron Ardlin Vilhelmina.

Bland Finskspetshanar i juniorklass segrade 
Sörlidbäckens Vikke med förstapris samt 1a i 
konkurrensklass. Ägare: Erik Lindberg Umeå. I jakt-
klass för Finnspetshanar erhöll två hundar certifikat: 
Tjäderfjäderns Dio, Ägare: Johnny Lundqvist Kåge 
samt Rahan Zakk som även korades till bäst i rasen 
och slutligen blev utställningsvinnare. Ägare: Andre 
Nilsson Arvidsjaur.

Bland tävlande Finskspetstikar i juniorklass förärades 
Akroyds Pirjo ett förstapris, 1a i konkurrensklass 
samt hederspris. Ägare: Leif och Kristina Hedlund 
Piteå. Bland tävlande Finskspetstikar i jaktklass 
erhöll följande certifikat: Björknäs Hera, Ägare: 
Stefan Eriksson Vännäs. Peurapuojin Raija, Ägare: 
Staffan Runnman Boden samt Skarjaks Vilda Tilda 
som förutom certifikat även korades till BIM ägare 
John Lestander Arjeplog.

Två uppfödarklasser tävlade och tjäderfjäderns ken-
nel erhöll förstapris med hederspris, Ägare: Stefan 
Eriksson Vännäs.

Domaren, Stig Brännvall tycke inte att 
Norrbottenspetsarna höll väntad klass. Största 
problemet bland de deltagande hundarna var ett allt 
för brant sluttande kors med underställda bakben-
srörelser. Detta är enligt Brännvall även ett problem 
för rasen i allmänhet. ”Ojämnt och inte bra.”

Bland Finnspetsarna fanns enligt Brännvall en klart 
lysande stjärna, Rahan Zakk som var ett bra exempel 
på hur huvudet hos en Finnspetshane bör se ut. 
Brännvall uttryckte gång på gång sitt missnöje över 
att Finnspetshanarna hade allt för feminint formade 
huvuden. Därför blev glädjen extra stor när Rahan 
Zakk dök upp med sin maskulina nos. Utöver denna 
fanns enligt Stig Brännvall även ett par andra granna 
hannar. I övrigt var standarden ojämn även här.

Tikarna hade i flera fall outvecklade underkäkar. 
Detta är något som man bör se upp med hos 
Finnspetsarna. Vad gäller premolarbortfall tycker 
Brännvall att kraven bör skärpas. Detta var ett större 
problem för 10 år sedan. När det nu börjar se bättre 
ut borde kraven bli lika som för andra jaktspetsar.

Stort tack till alla som g jorde Robertsfors-utställn-
ingen till en lyckad och trevlig dag!

Anna Stridsman Umeå

Bästa tik och hanne

Rahan Zack
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Historiska hundar
I den här spalten kan ni läsa om hundar som ni hört talas om och som många har i sin 
stamtavla på sin hund.  Den här gången har turen kommit till Röjbackens Seija, ägare 
K-G Ekroos, Skinnskatteberg.  
K-G är en av de större och mest kända uppfödarna vi har i Sverige på finsk spets och han har fött upp ett 
större antal mycket välkända hundar som på sitt sätt har satt sin prägel på rasen.  Varför jag valt Seija är att 
hon var rasens första internationella dubbelchampion.  K-G har svårt att värdera vilken hund som varit bäst, 
han har haft många och de har varit bra på lite olika sätt, men Seija var en skärp hund som använde alla sina 
sinnen när hon jagade, hon hade lätt för att finna fågel, bra skall och långa kvarhållande. Dessutom bäst när 
det verkligen behövdes. Som segern i Kalajoki, Finland på INT. jaktprovet med hård konkurrens. Och som 
extra krydda, en lysande exteriörhund. K-G har också instiftat ett vandringspris i Norge som då fick namnet 
Seijas minne.

INTUCH, SUCH, FINUCH
INTJCH, SJCH, FINJCH
S 188853/74 
Röjbackens Seija
Född 17 april 1974
Död hösten 86.
Fader: 
INTUCH, FINUCH, SUCH,
FINJCH, SJCH.
SF 11569/68
SIRIKLIN SIPPI
Moder.
SUCH, FINUCH, SJCH, FINJCH.
S40430/71
RÖJBACKENS SIRPA

 

Meriter:
Årets jaktprovsdebutant och årets yngsta elitetta 
1977 med en öppenklassetta i Hällefors 76 och 
en elitetta vid det int jaktprovet i Sveg -77 med 83 
poäng och cacit.
Två mån senare en elitetta i Int jaktprovet i Kalajoki 
på 90 poäng och Cacit.  Med det blev hon Intjch. 
Dagen före lyckades hon också ta en etta på 84 
poäng med en hund 
före sig.  Hon deltog också på skallkungen i 
Arvidsjaur men med för henne beskedliga 52 poäng.  
Hon hade också 1978 en elitetta i Närpes  på  78 
poäng och ett andrapris på 68 poäng.  Seija hade 
flera starter till med många bra resultat utöver de 
redovisade.

Seija hade endast gått på fyra utställningar under sin 
livstid men med strålande resulat.  Första utställn-
ingen var i Laiha, Finland,  1975, som unghund 10 
mån, det blev ett Cert och Bim, Riksutställningen 
i Storuman 1977, Cert och Bir och vinnare. 
Vinnarutställningen i Helsingfors 1977 Cacib och 
Bim. Malmö 1978, Cacib och Bir.

Seija har 31 avkommer med flera kända hundar med 
meriter som Röjbackens Ramona, Röjb. Ronja, Röjb 
Rapp, Röjb.Sing, Röjb Tirri och Röjb Jerry som de 
mest kända.

Bengt Persson

Seija.    Foto Staffan Forslund.
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Vi har fått ett nytt år som dateras till 2006. Låt oss 
hoppas att det blir ett bra år för både oss själva och för 
våra hundar. Materialet i denna text kommer inte att 
ha någon kronologisk ordning. Vi kommer att sväva i 
tiden, det innebär att dåtid blandas men nutid. 
Ännu så finnes det jaktdagar kvar. Fram i mars så kan-
ske skarsnön håller för några dagsturer med jakt på 
mård. Varje mård som tags av daga kan ge några tjäder 
kullar till våren och jakt på hösten. Strax efter nyår så 
träffade jag en stövarjägare i skogen, han är strax över 
80 år, han sitter på en stolryggsäck och eldar i en liten 
pellets kamin. Hunden hörs skälla någon stans i sko-
gen. Jag frågade, hur går jakten och hur länge blir du 
här. Han säger ” Det går bra, vi har varit här i fyra tim-
mar och när hunden har jagat klart så kommer han hit 
till mig.” Slut citat. Någon hagelbössa hade han inte 
med sig. När man har en finnspets så kan man gå hem 
när man så tycker själv.          
Under det gångna året har det blivit 53 starter i jaktk-
lass ( 50 starter- 04), vilket är en ökning med 3 starter. 
Varav det är 1:a pris inget, 2:a pris 2 stycken och 3:
e pris 12 stycken. Det gör att c:a 26 procent har gått 
till pris. I rörliga jaktprov har det blivit 19 starter (17 
starter- 04) vilket är en ökning med 2 starter jämfört 
med året innan. Varav det är 1:a pris 3 stycken, 2:a 
pris 1 styck och 3:e pris 4 stycken. Det gör att c:a 43 
procent gick till pris. Första priserna i rörliga jaktprov 
är tagna av Byråsens Sisu 78 p, äg: Börje Svensson, 
Sollerön, den andra är Tjärstubbens Yksi 80 p, äg: Ulf 
Jonsson, Backe inte medlem i Mellansverige och den 
tredje är Yle 75 p, äg: Henrik Jonsson, Torsby. Grattis 
till samtliga som har erövrat priser. Nu kan man un-
dra varför det är så få starter i rörliga jaktprov när man 
kan starta på sina egna jaktmarker.  
Vad vi tror så har gråfågel tillgången ej varit gynnsam. 
Naturens föryngringar av kycklingar är väderleksbet-
ingade.  
Hundutställningarna under det gångna året har varit 
två. En i Mora, vinterutställningen där det kom 46 
stycken till utställning och en i Malung, dit kom det 
20 stycken hundar till utställning.
Innan årsmötet så hade vi ansökt om utställningar 
för år 2008, om dessa blir godkända vet vi ej för när-
varande. Även ansökan om jaktprovsverksamheten för 
år 2006 är sökta innan årsmötet. Resultatet av denna 
ansökan kommer att redovisas i nr 2 av Ståndskall.
 Styrelsen hade ett möte i Malung den11 januari. 
Under resans gång till Malung så regnade det hela 

Rapport från Mellansverige
tiden, på hemväg så var det uppehåll och hala vägar. 
Detta möte är ett förberedande möte inför årsmötet 
i Mora. Genomgång av dagordning, ekonomisk ställ-
ning, ersättningar till styrelsemedlemmar, förslag till 
årsavgift, avgift för jaktprovsstart, genomgång av mo-
tioner, m.m. Detta är förslag som årsmötet beslutar 
om. Det beslutades om när jaktproven skall vara un-
der den kommande jaktsäsongen, dessa jaktprov skall 
vara sökta innan årsmötet. Även utsågs en utställnings 
bestyrelse till utställningen i Mora. 
””Det pratas ofta om våra fyra stora rovdjur. I dessa 
trakter så är vargen ett allmänt diskuterat ämne. 
Kommande rader skall innehålla något anat som 
kommer antagligen att förändra vårt friluftsliv helt 
och hållet. Det är en liten nästan osynlig mask som 
heter dvärgbandmask. Denna mask finns i övriga 
Europa och kan komma till oss genom bland annat 
alla dessa insmugglade hundar. Både rabies och dvärg-
bandmask kan alltså följa med alla djur som införes i 
vårt land. Rabies kan man bara bli smittad av om en 
hund biter en. Dvärgbandmask kan man få när man 
vistas ute i samhället eller i skog och mark. Detta var 
på ett tv program och i stort sett så har det inte blivit 
någon reaktion på detta. Man kan undra vad reger-
ingen, naturvårdsverket, kennelklubben och svenska 
jägarförbundet har att säga. Intet mycket om man 
kolar lite. Enligt uppgifter så är dvärgbandmasken 
dödlig för oss människor. Det mest häpnadsväckande 
är att socialstyrelsen i detta land har inte sagt så myck-
et om detta. Får vi in denna mask i Sverige så kommer 
troligtvis alla som vistas i parker, skog och mark att 
kunna bli smittade, med eventuell dödlig utgång som 
resultat. 
Man kan undra var alla djurens vänner och miljövän-
ner har tagit vägen. Annars skriker dom så fort något 
är till nackdel för våra fyrfota djur och människor. Får 
dvärgbandmasken fotfäste 
så är det uteslutet Att äta bär, äpplen, grönsaker och 
att plocka svamp i fortsättningen, detta  kan bli eller 
troligt bli förenat med en dödens upplevelse.”” Jyppi.
  En domarkurs kommer nog att ordnas under våren. 
Se annons. Vi hoppas att intresserade medlemmar an-
mäler sig så att kursen kan genomföras. Även färdiga 
domare kan gå kursen så att ni senare kan bli aukto-
riserade till provledare. Tänkvärt är: Att hög tillgän-
glighet för medlemmar med kvalificerad bedömning 
är en förtroendefråga med tillhörande civilkurage. 
Domarnas frimodighet är en särart. Och: Tid är inte 
resultat. Dömt jaktprov ger kvarhållande av domar-
lisens. 
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  Något från verksamhetsberättelsen: Styrelsen hade 
under året haft sju protokollförda möten.  Löpande 
ärenden hade skötts per telefon, post och e-post. 
Tre medlemmar, Björn Sinders, Lars Bäcklund och 
Christer Halvarsson var på riksårsmötet i Piteå. 
Klubben hade vid årsskiftet 05/06, 299 medlemmar 
vilket är en ökning med 18 stycken  medlemmar jäm-
fört med  årsskiftet 04/05. Totalt är det c:a 30 st nya 
medlemmar. Vi har fått en jaktprovsdomare aukto-
riserad under året, det är Tommy Lannemar, Djura. 
Våra representanter vid skallkungen var Våtsjöbergets 
Kita, titelförsvarare äg. Roger Nilsén. Kita bröt tävlin-
gen på grund av skada och Japptjärns Tuuri, äg. Conny 
Persson, Tuuri kom på plats nummer sex. SSF M har 
haft sin hemsida i tre år nu. Under den sista tiden så 
har den ej uppdaterats av tekniska skäl. Försök att 
starta den görs inom kort, möjligtvis så är den igång 
när ni läser detta. Hemsida adress är:  http://ssf-mel-
lansverige.ccisp.com    Styrelsen informerar i stånds-
kall, se ”Rapport från Mellansverige”. Inga hundar har 
tagit första pris på våra utlysta jaktprov. Tre har tagit 
första pris på rörliga jaktprov, vilka se ovan i texten. 
Vi har fått en dubbelchampion under året: Byråsens 
Sisu, äg. Börje Svensson, Sollerön .Grattis. 
 Årsmötet i Mora den 4 feb var välbesökt trots att 
svenska rallyt gick i vår närhet och att Mora ishock-
eylag hade hemmamatch. En lätt sammanfattning, 
något torr men sannhetsenlig? Mötet öppnades av B 
Sinders och ett uppehåll gjordes för att Ulf Andersson 
skulle få möjlighet att prata om jakthundsdressyr. Ulf 
pratade om social träning, uppfostran som ex. inkall-
ning och hur man skall förfara vid utställningar. Detta 
föredrag uppskattades av alla närvarande. Ett stort 
tack till Ulf Andersson.  Verksammetsberättelsen 
lästes, den  ekonomiska redogörelsen föredrogs och 
revisionsberättelsen lästes och mötet godkände dom 
samma. Styrelsen fick av årsmötet ansvarsfrihet. 
Styrelsens förslag om telefonersättningar och sta-
ravgifter för utlysta och rörliga jaktprov godkändes 
av årsmötet. Den nya styrelsens sammansättning är 
som följer, ordförande Björn Sinders, kassör Inge 
Groop och ny sekreterare är Ronny Skoog, enligt 
beslut    Som ni ser så har det blivit en ny sekreterare 
för klubben. Startavgifterna och när jaktproven blir. 
Detta kommer att utlysas i ståndskall nummer två. 
Det var sex motioner som var  inlämnade. Samtliga 
motioner föredrogs och årsmötet beslutade enligt 
styrelsens förslag. Det kommer att bli en domarkurs 
till våren, se separat annons. Vi har fått en ny webb-
master för hemsidan det är Benny Skoog, Mora. Det 

delades ut tre diplom till dom som hade erövrat fösta 
pris på jaktprov. En plakett delades ut till  ”Årets skäl-
lande fågelhund SSF Mellansverige  2005”. Detta är 
ett nystiftat pris som kommer att delas ut till bästa 
jaktprovs hund under det gångna året. Den första 
plaketten erövrades av en norrbottenspets, segrare 
blev Hemsjöbäckens Tanja ägare Tommy Lannemar, 
Djura. Grattis till både hund och ägare. Ni som vill ha 
alla data från årsmötet kan gå in på vår hemsida och 
läsa hela årsmötets protokoll där. 
Ni som vill ha in information på vår hemsida ska skic-
ka detta till vår webbmaster Benny Skoog, tel 0250- 
166 67 och aktuell e-post är: bulan@home.se   andra 
aktuella namn, adresser  
telefonnummer och e-post adresser för styrelsen, se 
specialklubben för skällande fågelhundar- lokalklub-
barna. Nu vill jag uppmana alla att bli lite aktiva 
och skicka in material av olika innehåll som vår nye 
webbmaster kan lägga ut på vår hemsida. För att få 
en intressant och underhållande sida så krävs det 
idérikedom. Med dessa ord så vill jag och styrelsen 
välkomna Benny Skoog till sitt nya uppdrag i SSF 
Mellansverige.
 Söndag den 5 februari så var det utställning i Mora 
för våra hundraser. Det var en solig och mycket kall 
dag, med temperarturer ner mot minus sjutton till 
tjugo grader. Under sådana förhållanden är det nog 
svårt att göra sig rättvis och hundarna tillika. Till 
denna utställning kom det fyrtiofyra hundar till start, 
fördelningen mellan raserna var ganska lika. För att 
dessa utställningar skall kunnas genom föras så be-
hövs det eldsjälar, så ett tack till Inge Groop. Se ut-
ställnings resultat, annan artikel i detta ståndskall.
Med dessa rader så hopas jag att ni har kunnat erhålla 
det viktigaste som har hänt även om det har varit lite 
fram och tillbaka i tiden. Nu hoppas vi på en fin vår 
och en skön sommar för oss själva och för kommande 
fågelkullar. Vi tror på en bra jakthöst och kanske ses 
vi i skogen. 
Det blir några ord till innan rapporten avslutas från 
Mellansverige. 
  Invid laxtappen, en torvförsedd jordliknande kolar-
koja med sikt över en myrhals och en  
myrholme. Här inväntas vårnattens råa fuktighet 
på ett gran kvist täckande golv. Ur dimmors och på 
frostig mark hörs ett kluckande och ett väsande ljud 
ur svarta tjäderstrupar från ett uråldrigt trolskt tjäder-
spel. En april morgon då livet är som bäst. Till sist ön-
skas alla en skön vår.           
                                                                        Lars Bäcklund
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Luleåutställningen 
19:e november 
Nedre Norrbottens årliga novemberutställn-
ing hölls 2005 i Luleå ute på Arcus Camping. 
Utställningsintresset verkar hålla i sig då vi fått in 
60 anmälningar. Att denna trend håller i sig måste 
ses som väldigt positivt för våra raser. Av de 60 an-
mälda hundarna var det 57 stycken som dök upp för 
att låta sig granskas av domaren Per-Erik Wallin från 
Stockholm.
 Först ut var valparna och där lät domaren sig charmas 
av Latanjarkas Lee som blev BIS-valp för dagen.
 När det var dags för de officiella klasserna var norr-
bottenspetsarna först ut i ringen. Bästa hanhund blev 
Zappy, ägare Ove Jonsson Älvsbyn. När Zappy skulle 
gå upp mot nobsarnas bästa tik så blev det en lokal 
kamp mellan två Älvsbyhundar då Hertsökullen´s 
Trissi, ägare Anton Nilsson vunnit tikarnas fight. 
Bäst för dagen av de två och norrbottenspetsarnas 

BIR blev Hersökullens Trissi.
 Finnspetsarna var, som de brukar, något fler till 
antalet och det visade sig att denna dag skulle ge 
ett storslam för Akroyd’s kennel. Bästa hane blev 
Akroyd’s Nike och bästa tik blev Akroyd’s Pirjo. 
Ägare till bägge, Leif Hedlund, Piteå. Nike besegrade 
helsyskonet Pirjo om titeln BIR och fick sedermera 
gå upp mot Hertsökullen’s Trissi i kampen om BIS-
titeln. Även ur den kampen gick Nike segrande och 
blev Best In Show.
 En ny champion korades även under dagen. Det 
var Latanjarkas Titti, ägare Rainer Lyngmark, 
Malmberget som stod för den prestationen då hon 
fick sitt sista certifikat. Frågan är vem som blev gla-
dast, Rainer eller Titti? Närvarande personer har nog 
svaret.
 Grattis till alla hundar med ägare och ett stort tack 
till Viola Bratt som skänkte alla sina prispokaler till 
klubben. Väl mött i Arvisjaur 2006.

Styrelsen SSF/NN

NoRRBoTTENSpETS
Namn Ägare  pris
Pohjanukon Toivo Niklas Lundberg 1 jkl, 2 jkk, bhkl 2, ck, cert
Rönnbäckens Olle  Martin Markusson 1 jkl, 3 jkk, bhkl 3, ck, cert
Zappy Ove Jonsson 1 jkl, 1 jkk, bhkl 1, ck, cert, BIM
Holaforsens Nipa Anita Lundin 1 ukl, 1 ukk, btkl 2, ck
Hertsökullen’s Trissi Anton Nilsson 1 ökl, 1 ökk, btkl 1, ck, BIR
Nickbyns Leja Ingemar Lundström 1 ökl, 3 ökk, btkl 4, ck
Tjäderåsens Emmy Sven-Erik Niva 1 ökl, 2 ökk, btkl 3, ck

FINSK SpETS
Namn Ägare pris
Domarboskogens Tiger Anders Larsson 1 jkl, 1 jkk, ck, cert
Nikke Lars Johansson 1 ökl, 1 ökk, ck
Tjäderlekens Pekka Fredrik Sundqvist 1 ökl, 2 ökk, ck
Akroyd’s Nike Leif Hedlund 1 chkl, bhkl 1, ck, BIR, BIS
Akroyd’s Pirjo Leif Hedlund 1 junkl, 1 junkk, btkl 1, BIM
Njavvedalens Netti Henry Näsström 1 ukl, 1 ukk, btkl 2, ck
Latanjarkas Titti Rainer Lyngmark 1 jkl, 3 jkk, ck, cert
Njavvedalens Kiiri Daniel Nilsson 1 jkl, 2 jkk, btkl R, ck, cert
Skarjaks Lilla Kida Patrik Lundberg 1 jkl, 1 jkk, btkl 3, ck, cert
Sennev’s Pepi Sven-Erik Lindmark 1 chkl, btkl 4, ck
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Sjukdomar
Epilepsi • Patella •  Tänder
Den här gången handlar våran rapport från avelsrådet 
för Finsk spets, om problemen med sjukdomar och 
defekter som rasen tyvärr är belastad med idag.
Frågan är så viktig i dagsläget och för framtiden att 
den kanske bör återkommande belysas. 

Men i sammanhanget måste också sägas att proble-
men inte är större nu än tidigare. Hundarna är inte 
sjukare idag. Skillnaden ligger i att problemen lyft s 
fram för att få en bättre hälsostatus hos våra hundar.

Epilepsi
Problem med epilepsi som är ett ärft ligt anlag, 
förekommer hos ett fl ertal raser idag, och har funnits 
inom rasen under en mycket lång tid.
Sannolikt har frekvensen genom tiderna också varier-
at med, i vilken grad avelsdjuren varit belastade med 
anlaget. I dagsläget däremot arbetar man inom ett 
fl ertal rasklubbar med att komma tillrätta med sjuk-
domsbilden hos hundarna. Vad som gör anlaget mer 
svårhanterligt, är att sjukdomen ibland visar sig först 
vid 5-6 års ålder, och det medför att individen kan 
redan ha använts i aveln. Arvsgången är inte heller 
fastställd, och det fi nns teorier om att den kan skilja 
sig från ras till ras. 
Finska spetshundsklubben har i för närvarande ett 
samarbete med forskaren Hannes Lohi som är född i 
Finland och arbetar i Toronto Kanada. Han leder en 
arbetsgrupp som arbetar med att ta fram ett gentest 
för att fastställa om individen bär på anlaget. Vi får 
hoppas att det i framtiden kan komma till hjälp i av-
elsarbetet.

Tillsvidare får vi fortsätta med de riktlinjer vi fått av 
genetiker, och det är att undvika att använda helsys-
kon till drabbade individer i aveln.
Samt att undvika parningskombinationer som har 
relativt sett en hög belastning på båda sidor.

Vi har även inom nuvarande avelsråd gjort den 
bedömningen, att riskerna hos ett begränsat antal 
individer med olyckligt avels urval, är så pass stora 
att det fi nns en uppenbar risk för avkommor med 
epilepsi.

Ser man till drabbade individer, ger oft ast stamtavlan 
en tydlig bild av att dessa är ett resultat av parningar, 
där man använt sig av avelsdjur som är högt belastade 
med anlaget.

Detta gör vi att vi bedömer att vi gör rasen en björn-
tjänst om vi inte tar större hänsyn till detta, än enligt 
gällande skrivning i rutiner för avelsråd.

Därför har vi under senaste tiden har vi också diskuter-
at om hur vi ska gå vidare med att tackla problemet, 
och kommit fram till att ett verktyg är den beräkning 
av Ep. tal som används i Finland. Där räknar man 
på ett indextal som man får fram via en typ av stam-
tavla med olika tal för egenskapen samt förhållandet 
i släktskap till individen. Man har även satt ett tak på 
1,8, där man sätter gränsen för både hanhundar och 
tikar. Ligger talet över 1,8 så hänvisas ingen täckhund 
till tiken, och hanhundar med Ep. tal över 1,8 rekom-
menderas inte. Gränsen på 1.8 är baserat på värder-
ingar från enkäter och sammanställningar av Ep. tal 
där man kommit fram till att, vid ett överskridande av 
riskfaktorn 1.8 så ökar problemen markant med sjuka 
individer.

Som vi ser det, är en gräns på 1.8, inte en högt ställd 
gräns, men den tar hänsyn till de största riskfaktorer-
na. Vi har därför föreslagit SSF, s styrelse att besluta 
om att avelsrådet har rätt att neka täckhund till tik 
som har ett Ep. tal över 1.8. Samt att hanhundar med 
Ep. tal över 1.8 inte rekommenderas till avel. SSF: s 
styrelse har beslutat enligt förslaget vilket kommer att 
gälla från och med beslutsdatum 5/2 2006. För att ge 
en bild av hur det härstamningsmässigt kan se ut bifo-
gas en beräkning för en individ med Ep. tal 2,2. 

Ett Ep. tal, eller ett undvikande av att använda hel-
syskon, ger dock ingen garanti för att det inte skall 
komma fram epileptiker. Detta på grund av att anla-
get är så spritt inom rasen, och att det fi nns ett mörk-
ertal där vi tyvärr inte fått kännedom om drabbade 
individer. Men det är de verktyg vi har idag för att 
begränsa anlaget.

I de fall där vi vet att helsyskon är drabbade med Ep. 
Eller att individen själv har ett väldigt högt Ep tal, har 
vi avrått hundägare från att använda individen i avel.
De fl esta uppfödarna och hanhundsägarna har 
förståelse för detta, emedan andra struntar i förhål-
landet hos rasen och använder individerna i aveln i 
alla fall.  Det visar att uppfödarna som ytterst ansvari-
ga har olika värderingar. En eloge till dessa uppfödare 
som frivilligt accepterar ett sådant beskedfrån oss, och 
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tar ansvar för rasen. Även en eloge till den uppfödare, 
som ringde oss och informerade om han hade fått 
kännedom om en avkomma med Ep. liknande fall 
från hans uppfödning. 

patella
Problem med patella luxation som också är ett ärftligt 
anlag förekommer hos ett flertal raser idag. Och sam-
ma situation med bekämpning pågår också inom ett 
flertal rasklubbar. Arvsgången är däremot fastställd 
och är av allt att döma polygen. Det innebär att in-
divider i samma parningskombinationer där anlaget 
förekommer, kan vara anlagsbärare i olika grader utan 
att visa på symptom. 

Problematiken blir därför liknande som med epilep-
sin när individer som är anlagsbärare inte alltid visar 
på symptomet.
Däremot kan man vid en undersökning vid ett års 
ålder fastställa statusen om patellan är luxerbar eller 
inte. Det underlättar gallringen av individer som är 
drabbade av anlaget i den grad att symptomet går att 
påvisa kliniskt.

Vi måste utesluta avel på drabbade individer och även 
hålla en försiktighet, genom att så långt möjligt un-
dvika parningskombinationer med härstamning som 
har belastningar av anlaget nära.
Tyvärr har vi även där ett mörkertal eftersom alla hun-
dar inte undersöks. 
Ett annat problem är att alla undersökande veterinärer 
inte konsekvent skickar resultatet till kennelklubben, 
trots att undersökningen är ett underlag för central 
registrering.

När det gäller kontroll av knälederna (patella luxa-
tion) så ser vi att det ibland förekommer en kontroll 
av en annan egenskap, Hd kollas istället. Därför bör 
ni som undersöker era hundar vara uppmärksamma 
på att veterinären inte kontrollerar höftleder istället 
för knäleder. Annars blir man tvungen att göra en ny 
undersökning för att fastställa patella statusen.
Se vår hemsida för godkända veterinärer.

Tänder 
Att en del av våra hundar saknar några tänder är också 
känt. Anlaget är också ärftligt, men för dagen känner 
vi inte till om det är forskat om arvsgången. Däremot 
ser det ut som att anlaget för full tanduppsättning, 
dominerar över avsaknad, om man parar en fulltan-
dad individ med en som saknar tänder. Egenskapen 
är också den minst funktionshämmande störningen 
av Ep, patella och premolarbortfall, så länge det rör 

sig om några tänder. Saknar däremot en individ allt-
för många tänder blir även det ett problem, eftersom 
hunden då får svårigheter med att tillgodogöra sig 
föda.

Idag har vi tagit hänsyn till problematiken genom att 
rekommendera att inte använda hundar till avel som 
saknar mer än fyra tänder.
Samma gäller även här, att man tar hänsyn till tand-
statusen hos båda föräldradjuren i en parningskom-
bination.

Vad vi kan göra för att minska på anlagen för sjuk-
doms och defekt - egenskaperna inom rasen är att up-
pfödarna tar hänsyn till problemen och gör ett så bra 
avelsurval som möjligt.
För att detta skall bli bättre behövs en utökad infor-
mation från alla hundägare till uppfödaren och avel-
srådet så att man i ännu större utsträckning känner 
till där anlaget finns, och kan ta hänsyn till detta för 
ett avelsurval.
Informationen måste pågå kontinuerligt eftersom 
bilden för rasen förändras genom nya parningskom-
binationer. Det går inte att helt förlita sig på gamla 
uppgifter.

När detta läses, så har vi om inget oförutsett inträffat, 
varit till Finland och haft en första träff med Finska 
avelsråden. Det är mycket viktigt att detta samarbete 
kommer igång, och vi ser det är även viktigt att, vi 
framöver har ett gemensamt utbyte med de Norska 
avelsråden. 

Hälsoenkäten finns på vår hemsida eller kan beställas 
från avelsråden. I hälso- enkäten kan man även fylla i 
en kryss ruta, om man vill vara anonym, eller om hun-
dägarens uppgifter får nämnas i olika sammanhang 
om behov finns. Skicka in hälsoenkäten om du värnar 
om rasens bästa till avelsrådet för respektive ras.

Vi får samtidigt påminna om en nyhet i 
SKK:s grundregler för uppfödare.

paragraf  3:6. 
Det åligger varje medlem i SKK organisationen att 
alltid veterinärbesikta tik över 7 år före parning och 
bifoga intyget till registreringsansökan. Av intyget skall 
framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk 
för sin hälsa kan få en valpkull. Tik över 7 år får inte 
användas i avel om den inte tidigare haft en valpkull. 
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Hösten 2005 blev en enda stor besvikelse för 
alla som sysslar med skällande fågelhundar. 
Fågeltillgången har inte varit så dålig så långt jag kan 
minnas vilket avspeglades provverksamheten. Räknar 
man bort Skallkungen har antalet starter halverats se-
dan fjolåret och ligger ungefär på en 
tredjedel mot toppåren. 
Förhoppningsvis är botten nådd varför vi måste se 
fram mot kommande säsong med tillförsikt. 
Här kommer en kortfattad redovisning av höstens 
jaktprov, resultaten talar för sig själv.

Resele 19 augusti
Tre starter, resultat: två andrapris, ett tredj epris.
Bästa resultat: Raskflons Kirja, 66 poäng, äg. Hans 
Nygren, Junsele.

Skorped 20-21 augusti
Åtta starter resultat: fyra tredjepris.
Bästa resultat: Orrmyrens Axa, 61 poäng, äg. Per 
Lidström,Trehörningsjö.

Backe 23-24 augusti
Fem starter, resultat: ett andrapris.
Bästa resultat: Raskflons Kirja, 66 poäng, äg. Hans 
Nygren, Junsele.

Backe 1-2 oktober Skallkungen
Tjugoåtta starter, resultat: två förstapris, tre andra-
pris, sju tredjepris.
Bästa resultat: Sörlidbäckens Kita, 78 poäng, äg. Peter 
Persson, Storuman.

Backe 12-13 oktober
Två starter, resultat: ett förstapris, ett tredjepris.
Bästa resultat: Tjärstubbens Yksi, 85 poäng, äg. Ulf 
Jonsson, Backe.

Rörliga prov på skilda platser
Nio starter, resultat: tre tredjepris.
Bästa resultat: Tiukka, 54 poäng, äg. Tore Björnbet, 
Trondheim.

Utställning
För andra året hölls utställningen vid Tjärnstugan i 
Bredbyn. Lennart Edfors hade att göra med en ex-
teriört jämn samling hundar. Här följer de hp- och 
ck-meriterade hundarna.
Norrbottenspets (13 anmälda)
Holaforsens Nexus, äg. E. Sundvall/O. Marcusson
1 junkl, l junkk, hp
Sandro, äg. Björn Thuresson

1 junkl 2 junkk, hp
Pötbobäckens Zicko, äg. Harry Eriksson
1 jkl 1 jkk, ck, cert, 1 bhkl, BIR
Tiurtunets Bente, äg. Lars Häggström
l junkl, l junkk,hp
Nystängslets Alva, äg. Bertil Nyholm
1 ukl, 1 ukk, hp
Raskflons Kirja, äg. Hans Nygren
1 jkl, 1 jkk, ek, cert, 2 btkl
Raskflons Kayo, äg. Björn Thuresson
1 chkl, ck, 1 btkl, BlM

Finsk spets (33 anmälda)
Kolgårdens Sacko, äg. Hans-Erik Byström 1 valp, hp
Tjärstubbens Arn, äg. Ingvar Ohlsson 2 valp, hp
Spetsgårdens Ruku, äg. Örjan Backlund 1 junkl, 1 
junkk, ck, 3 bhkl
Attila, äg. Mattias Norberg 1 jkl, 3 jkk, ck, cert, R 
bhkl
Kolåsens Pello, äg. Boris Sandström 1 jkl, 2 jkk, ck, 
cert, 4 bhkl
Spetsgårdens Karhu, äg. K-A. Henriksson 1 jkl, 1 jkk, 
ck, cert, 2 bhkl
Tjäderlekens Zikko, äg. Andreas Eliasson 1 chkl, ck, 
1 bhkl, BlM
Zappa, äg. Gunnel Elgendahl 2 chkl, ck
Tjärstubbens Atena, äg. Göran Olsson 1 valp, hp
Tjärstubbens Aya, äg. Göran Andersson 2 valp, hp
Högbackens Sissi, äg. Jan-Gunnar Jonsson 1 junkl, 1 
junkk, hp
Aya, äg. Daniel Wikström 1 jkl, 2 jkk, ck, cert, 2 btkl
Börknäs Hera, äg. Stefan Eriksson l jkl, 3 jkk, ck, cert, 
3 btkl
Tjärstubbens Yksi, äg. Ulf Jonsson 1 jkl, 1 jkk, ck, 
cert, 1 btkl, BIR

Årsmötet
hölls i Bredbyn den 21januari varvid följande s
tyrelse utsågs:
Ledamot/ordförande ...... Ulf Jonsson
Ledamot/sekreterare ....... Mats Olof Mattsson
Ledamot/kassör ............... Roland Eriksson
Ledamot ............................. Kaj Lappalainen
Ledamot ............................. Fredrik Söderlund
Suppleant ........................... Peder Ragnarsson
Suppleant ........................... Anders Molin
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SSF Övre Norrbotten har sitt årsmöte den 18 feb-
ruari 2006 i Malmberget, så det kommer en uttöm-
mande rapport i nästa nummer.
Utan att föregå årsmötet kan följande rapporteras 
från Övre Norrbotten:

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har avhållit fyra protokollförda möten un-
der verksamhetsåret.

MEDLEMSANTALET
Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 167, 
varav 4 familjemedlemmar, 
vilket är tjugosex fler än 2004.

EKoNoMI
För det gångna året kunde kassören uppvisa ett eko-
nomiskt överskott på 4 917:20 kronor

DoMARUTBILDNING
Under året har genomförts teorikurs för blivande 
domare. Michael Holmberg har genomfört aspi-
ranttjänstgöring och auktoriserats som provledare. 
Lokalklubben har därmed 21 jaktprovsdomare och 
av dessa är 10 provledare.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN 
Utställningsverksamheten har haft en gynnsam ut-
veckling antalet hundar har ökat marginellt.

JAKTpRoVSVERKSAMHETEN
Vi kan nu summera höstens jaktprovsverksamhet och 
notera glädjande resultat. Antalet jaktprovsstarter 
jämfört med föregående år har minskat något. 2005 
genomfördes sjutton jaktprov, tre har inställts p g a 
inga anmälda hundar och väderleksförhållanden.
På dessa jaktprov har genomförts 97 starter inkl rör-
liga prov, som uppgick till 29 starter.
På dessa 97 starter 2005 har sjutton ettor erövrats 
vilket resulterat i följande champions:

Dubbelchampions 2005
Sjch Such Latanjarkas Kita, ägare Michael Holmberg, 
Boliden
Sjch Such Houtanens Kjälle, ägare Jan Engman
Sjch Such Gvorrbergets Meja, ägare Henrik 
Aittamaa
Sjch Such Latanjarkas Titti, ägare Rainer Lyngmark

Jaktchampions 2005
Sjch Latanjarkas Milla, ägare Ove Sjöström

Här följer nu provledarrapporterna som inte 
tidigare publicerats:

Utlyst jaktprov i porjus 12 – 13 november 2005 
– provledare Ivar Karkiainen

Lördag
Lördag morgon. Bra väder, bara minus 3 grader ute. 
Blåser lite väl mycket, idag blir det nog att försöka 
hitta lä bakom något berg. Väl ute i skogen, på provr-
utorna var vinden inte alls farligt hård, man kunde 
färdas utan att behöva tänka på vinden. Sju förvän-
tansfyllda ekipage drog lott om provmarker och 
domare, en del rynkade på näsan, en del lyste ikapp 
med solen. Vid genomgång av provet inser man hur 
viktig talet 3 är i kolumnerna. Högsta poängen för da-
gen fick den unga tiken Tuomiluoman Essi med 3FM 
3F 3M 3P 3KV och en slutpoäng på 85 p = 1 Ekl, 
ägare Stefan Stålnacke
Övriga resultat:
Latanjarkas Milla, ägare Ove Sjöström, 75 p 1 Ekl
Poju ägare, John Wallberg, 73 p 2 Ekl
Gvorrbergets Meja, ägare Henrik Aitamaa, 56p 3 Ekl
Njavedalens Kiiri, ägare Daniel Nilsson, 51 p 3 Ekl
Nani, ägare Tommy och Anita Rehnberg, 47p 0 pris
Tjäderlekens Devil, äg. Krister Mattsson, 46p 0 pris

Söndag
Samma väder som på lördag. Sex hundar till start och 
bara muntra miner, en del vill att vi ska byta ut vissa 
områden, de anses som tomma på fågel. Som provle-
dare vet jag att man inte har varit riktigt på rätta stäl-
lena på områdena och därför byts inga områden ut. 
Efter lottningen är det som på lördag, en del tycks ha 
vunnit en högvinst på lotto, andra har fått en nitlott.
Vid genomgång av proven verkar det som om alla har 
kunnat hålla god min och inte sagt hur det har gått på 
provet, ”skygga fåglar, de har bara tagit till vingarna 
osv”.
Dagens resultat:
Gvorrbergets Meja, ägare Henrik Aittamaa ..... 83 p
Nani, ägare Tommy och  Anita Rehnberg ........ 79 p
Poju ägare, John Wallberg   .................................. 78 p
Njavedalens Kiiri, ägare Daniel Nilsson  ........... 76 p
Hiski, ägare Kent Renlund ................................... 67 p
Tjäderlekens Devil, ägare Krister Mattsson  ..... 24 p

Som provledare tror jag inte att jag får vara med om 
en liknande dag som denna. 4 st första pris, 1 andra 
pris och bara en som ej gick till pris, det brukar vara 
tvärtom. Jag bedömde Devil själv, med lite tur kunde 
det ha gått riktigt bra även för honom.
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Det verkade som om fåglarna även började att sitta på 
vårat område, tyvärr efter provtidens slut. 
Det var en mycket svettig hundförare som kom till 
bilen cirka 45 min efter mig.
Vilken helg!!!
6 Elit ettor 2 Elit tvåor 2 Elit treor 3 starter som ej 
lyckades att uppnå 50p.

Rörliga prov 
– provledare Rainer Lyngmark och Ove Sjöstöm
Det genomfördes 29 rörliga prov som sträckte sig från 
1/9-10/12 med en koncentration av prov i november 
månad med 19 starter. 5 st jaktprovsettor av sju togs 
i november månad. De övriga resultaten fördelades 
med 4 st andrapristagare, 11 st 3:e pristagare samt 7 st 
0 pris. 76% gick till pris vid rörliga prov mot 57% till 
pris vid utlysta prov Vädrets makter under hösten var 
inte så gynnsamt. September var varmt och snön ute-
blev nästan hela oktober så fåglarna var svårfunna och 
det tog tid innan de infann sig på de "rätta provrutor-
na" och då kom resultaten med 5 st prov med 80+.

Det vi upplevde var en månads förskjutning av bra 
fågeltillgång/jaktprover vilket visade 
att 23 prov av 29 genomfördes november/december.

Alla prov genomfördes med hänsyn till älgjägarna/
renförekomst så vi har inga klagomål 
att rapportera utan vi vill tacka provgrupperna för bra 
uppförande och visad hänsyn och 
ett särskilt tack till Er domare som har ställt upp och 
dömt i vått och torrt i värme och kyla.  TACK !!!
PS besök våran hemsida för resultat av prov.

RÖRLIGA JAKTpRoV
29 prov har genomförts och tjugotvå pris har utgått 
med följande resultat:     
Gvorrbergets Meja  Aittamaa Henrik      80    1rör  
10+0  051124  Mattsson Krister          
Hakojan Tippa        Lehmivaara Johan 59    3rör  
3+0   051203  Stålnacke Stefan          
Hakojen Tippa        Lehmivaara Johan     62    3rör  
3+0   051104  Stålnacke Stefan          
Houtanens Kjälle    Engman Jan           75    1rör  
6+0   051025  Sjöström Ove              
Houtanens Kjälle    Engman Jan           85    1rör  
4+0   051120  Lyngmark Rainer           
Huotanens Minna  Tieva Assar          81    1rör  
7+0   051116  Lyngmark Rainer           
Isku                  Karkiainen Ivar      60    3rör  
2+0   051116  Mattsson Krister          
Isku                  Karkiainen Ivar      75    1rör  
4+0   051102  Sjöström Ove              

Isku                 Karkiainen Ivar      85    1rör  
4+0   051210  Mattsson Krister          
Leipipirs Sisu   Westerberg Lars      62    3rör  
6+0   051111  Sjöström Ove              
Njavvedalens Kiiri Nilsson Daniel       69    2rör  
3+0   051115  Sjöström Ove              
Ricko                 Krypsjö Kristian     56    3rör  
1+0   051103  Lehmivaara Johan          
Rozzi                 Heikki Roger         59    3rör  
3+0   051118  Thorneus Mats             
Skarjaks Lilla Kida   Lundberg Patrik      61    3rör  
3+0   050921  Lyngmark Rainer           
Skarjaks Lilla Kida   Lundberg Patrik      70    2rör  
4+0   051120  Sjöström Ove              
Troja                 Estholm Jörgen       56    3rör  
2+0   051117  Sjöström Ove              
Tuomiluoman Essi   Stålnacke Stefan     64    3rör  
1+0   051201  Lehmivaara Johan          
Tuomiluoman Essi  Stålnacke Stefan     67    2rör  
2+0   051120  Lehmivaara Johan          
Vikborgs Speja        Falk Gunilla         57    3rör  
3+0   051114  Karkiainen Ivar           
Vikborgs Speja        Falk Gunilla         66    2rör  
3+0   051007  Mattsson Krister          
Vikborgs Speja        Falk Gunilla         86    1rör  
3+0   051102  Mattsson Krister          
Zappy                 Jonsson Ove          61    3rör  
3+0   051118  Mattsson Krister          

DoMARE SoM DÖMT 
FLEST JAKTpRoV 2005
Krister Mattsson och Ove Sjöström har dömt flest 
jaktprov i lokalklubben under året  –  14 vardera. 
Övriga som dömt jaktprov:
Ivar Karkiainen  9 hundar
Jan Engman        8 -”-
Rainer Lyngmark  7 -”-
Johan Lehmivaara 6 -”-

LoKALKLUBBENS VANDRINGSpRIS
2005 års vinnare och 2:a inteckningen i det nya pri-
set fick Sjch Such Gvorrbergets Meja,  ägare Henrik 
Aittamaa, Luleå.
Här följer en redogörelse över de 
meriter som korade vinnaren:
Utställning: Piteå 2005 04 03 1 Jkl, 2 Jkk, ck, 4 Btkl, 
cert  = 3 p
Jaktprov: Porjus    2005 11 13     1 utl  83p = 6p           
Porjus    2005 11 24     1 rör  80p=4p      
Summa: 13 p

  Krister Mattsson
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Hundutställningen
i Jokkmokk
Utställningen genomfördes lördagen den 4 februari 
i ridhuset Jokkmokk och som domare hade Stig 
Brännvall, Harads kallats.
Ringsekreterare var Catharina Holmbom, Jokkmokk 
och Lotta Nilsson, Gällivare.

Till utställningen hade 46 hundar anmälts, varav 17 
norrbottenspetsar. 
Två finska spetsar och två norrbottenspetsar kom ej, 
så antalet blev därför 42.

Bland de anmälda var det två finska spetsar och en 
norrbottenspets som skulle 
erövra sista certet för att bli utställningschampion.

Till utställningen var var 5 norrbottenspetsvalpar 
och 6 finnspetsvalpar anmälda.

BIR-valp 
Norrbottenspets blev Lukas, 
ägare Ingemar Lundström, Älvsbyn.
BIR och BIS-valp 
Finsk spets blev Vardos Kita, ägare Kjell Sundström, 
Arvidsjaur 
Bim-valp 
Finsk spets blev Älgstugans Jassu, ägare Jörgen 
Larsson, Malmberget.

BIR 
Bland norrbottenspetsarna blev Knaftskogens Theo, 
ägare Jan Persson, Överkalix.  

Bland nobsarna utsågs ingen BIM, då ingen av 
tikarna höll ck-kvalitet.

BIR 
Finsk spets blev Rahan Zakk, ägare André Nilsson, 
Arvidsjaur, som också korades till Best in Show.

Hur gick det för championaspiranterna?
 – Skarjaks Vilda Tilda, ägare John Laestander. 
Arjeplog, fick sitt tredje cert och blev Such.
Hon blev även BIM bland finska spetsarna. 

Resultat för samtliga utställda hundar finns att ta 
del på SSF:s hemsida.

Krister Mattsson

Tjäder Fightens Worm, ägare: Per Vedbring Vilhelmina

Ledare forts...
§ 1.  Mål.
För SKK och SSF gäller det gemensamma målet 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, 
hundägaren och hundägandet genom: 
att  väcka intresse för och främja avel av mentalt  
 och  fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgo
 da hundar samt bevara och utveckla dessas spe
 cifika särarter , med i första hand inriktning 
 som skällande fågelhundar.
att bevaka och arbeta med frågor som har ett 
 betydande allmänt intresse för klubbens 
 medlemmar.
att informera och ge kunskap om hundens 
 fostran, utbildning och vård.
att skapa och vidmakthålla bra relationer 
 mellan omvärlden och hundägaren och 
 hundägandet.

att verka för skogsfågeljaktens rätta bedrivande,  
 samt för bevarande av den kultur, som ligger i 
 de ursprungliga nordiska jaktformerna 
 med trädskällare.

Om det är jag som skriver nästa ledare i tidningen 
hoppas jag kunna berätta en del från de finska ”Vin-
terdagarna” som jag planerar att besöka under mars 
månad.

Till sist vill jag ställa en fråga till Er samtliga medlem-
mar, tycker inte Ni som jag att tidningen Ståndskall 
fått en riktig uppryckning i och med att vår nye re-
daktör Göran Hellström åtog sig uppdraget?
Lämna gärna era åsikter om detta till oss i styrelsen 
eller om ni så vill på hemsidans gästbok.

Ha en trevlig vårvinter och försommar!
Åke Jonsson
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Domarutbildning 
Nedre Norrbotten

SSF/Nedre Norrbotten anordnar en teorikurs 
för nya jaktprovsdomare under våren/sommaren.

Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.
Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.

Anmälan till Thore Öhgren Tel: 0960-21639

Roger C Åström, Jaktjournalen

Such Berith Nordin Åsele, med Such Sjch Katajahaan Jurla

ELOGE!
Undertecknad exteriördomare gick vidareutbild-

ning på Finsk spets och Norrbottensspets  i 
Robertsfors den 29/1-06. 

Vill på detta sätt framföra ett tack till 
ordförande och uts.ansvarig, för ett välordnat 

arrangemang och bemötande till såväl 
funktionärer som utställare.

Exteriördomare
Aina Lundmark

Thomas Jonson & Sjch Anja, 
under NM 2005
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Morautställningen 
NOBS-rekord!

Det förefaller som om Norrbottensspetsen blivit en 
allt populärare ras, vilket framgår av både antalet 
nyregistreringar under 2005 och antalet deltagare i 
årets Morautställningen söndagen den 5 februari 
2006. Aldrig tidigare har jag noterat så många delta-
gande Norrbottenspetsar, som 18 stycken. Därutöver 
deltog 25 Finska spetsar, vilket innebar totalt 43 star-
tande.

Kylslaget
Det var en kylslagen utställningsmorgon med –16 
grader. Både hundar, hussar och mattar frös nog i vän-
tan på att de skulle in i ringen. Ett tecken på kyla var 
nog också att domaren ibland anmärkte på att vissa 
hundar rörde sig med små trippande steg. Tyvärr går 
det inte att göra något åt väderleken, utan det var bara 
att köra på. Vi är ju i alla fall vana att vara ute i naturen 
och jag tror ingen klagade.

Bästa hund
Utställningens bäste hund blev en Finsk spets näm-
ligen Vitmossens Birk ägd av Tom Lind, Fjellhamar, 
Norge. Han hade hård konkurrens av veteran, 
Norrbottenspetsen Hälge, ägd av N o M Gäfvert, 
Furudal. Ett stort grattis till Er båda för utmärkt 
vackra hundar!

Hemsidan ur funktion
Övriga bästa resultat redovisas här nedan. Eftersom 
vår hemsida f n är ur funktion kan fullständig resul-
tatlista ännu inte anges på denna. I stället hänvisar jag 
till SKK:s hemsida där resultaten så småningom kom-
mer att finnas för respektive deltagande hund. Ni får 
givetvis även ringa mig om det är några upplysningar 
Ni vill ha angående resultatet från utställningen.

Tack till...
Jag vill passa på att tacka Bosse Kånåhols för lån av 
högtalaranläggning, domare, ringsekreterare och ut-
ställningsbestyrelse för ett mycket gott arbete samt 
sist men inte minst alla trevliga deltagare för en lyck-
ad utställningsdag. Hoppas vi ses på utställningen i 
Malung i augusti, då kan jag garantera varmare väder.

SSF Mellansverige Inge Groop

Norrbottenspets
Raskflons Ronja, Jonas Nederberg, Malung .......... Valp 1, HP
Hälge, N o M Gäfvert, Furudal................................ 1Vet kl,CK,1 Bhkl/Bkkl, BIR
Kroknäbbens Arrak, B-M Lindberg, Våmhus .......... 1Jkl,1Jkk,CK,Cert,2Bhkl
Pötbobäckens Hilda, Peter Johansson, Ockelbo ... 1Ökl,1Ökk,CK,1Btkl,BIM

Finsk spets
Rosso, Ove Grund, Mora........................................ Valp 1,HP, Bästa valp
Vitmossens Birk, Tom Lind, Fjellhamar, Norge ....... 1Jkl,1Jkk,CK,Cert,1Bhkl,BIR,BIS
Vackeråsens Molle, Michael Kühne, Vemhån ........ 1Ukl,1Ukk,CK,2Bhkl
Tjärstubbens Raija, Christer Halvarsson, Mora ...... 1Jkl,1Jkk,CK,Cert,1Btkl,BIM
Barkbergets Lahja, Anders Thoms, Orsa ...............  1Junkl,1Junkk,CK,2Btkl

Rosko
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Predatorjakten
20060101- 20070101 har  
SSF Jämtland/Härjedalen instiftat en 
tävling för sina medlemmar.
Poäng tilldelas varje skjutet/fångat vilt 
efter nedanstående skala:
Räv.....................70p
Mård...................70p
Grävling.............50p
Mink...................50p
Kråka,Skata........5p
Vitfågel...............5p
Nötskrika,Kaja....5p

Skicka uppgifter om skjutet vilt till:
Kela Sifvertsson
Skucku 226
84040 Svenstavik
kela@skucku.se 
Tel: 0687-51048, 070-2853017

Bilder på diverse fångat/skjutet vilt 
under jakten ger ett plus i kanten.

Pris till vinnaren kommer att 
delas ut på årsmötet 2007!

Även kommer det att lottas ut pris bland 
de som deltagit.

Poängställningen kommer att visas 
löpande på Hemsidan för SSF J/H

Styrelsen SSF Jämtland/Härjedalen

Utställning
Vemdalen 20051126
Domare: Arild Berget

NoRRBoTTENSpETS     
Bratthögens Kaxen. Kenneth Eriksson 1 Valpkl, hp 
Holaforsens Ozon. Tomas Östman 2 Valpkl 
Morstobäckens Troj. Lennart Haga 3 Valpkl 
Bratthögens Keja. Nils Söderberg/Kenneth Carlsson 1 
Valpkl, hp 
Degelbergets Enter. Andreas Olsén 1 Junkl, 1 Junkk 
Nystängslets Birro. Tomas Skog 1 Ukl, 1 Ukk, ck, hp, 1
Bhkl, BIR 
Bratthögens Linn. Lars Unger 1 Ukl, 1 Ukk, hp 
Nystängslets Bäyla. Rickard Sundin 2 Ukl 
Röjåsens Ronja. Mats Wigelius 1 Ukl, 2 Ukk 
Odensalaskogens Donna. Alf Eliasson 2 Ökl 
Tjibas Izzi. Jan Jönsson 3 Ökl 
Bratthögens Rexie. Nils Söderberg/Kenneth Carlsson 1 
Ch,ck, 1 Btkl, BIM 

FINSK SpETS     
Obygdens Tuss. Gunnar Zackrisson 1 Valpkl, hp 
Rahan Arco. Lars-Johnny Roos 3 Valpkl 
Röjbackens Sisu. Håkan Olsson 4 Valpkl 
Venåsbergets Knippen. Torgny Söderström 2 Valpkl, hp 
Fort Hjort Pina. Björn Sundin 2 Valpkl  
Kolåsens Ila. Pecka Karlsson/Härje Nilsson 1 Valpkl, hp 

Mirrka. Kent Erixon 3 Valpkl 
Vackeråsens Molle. Mikael Kühne 1 Junkl, 1 Junkk, hp 
Vackeråsens Rikko Jörgen Staffan 0 Junkl - överbett 
Reipas. Henric Asplund 3 Ukl 
Spetsgårdens Riiki. Börje Neva-Juoni 1 Ukl, 1 Ukk, hp 
Tjäderportens Morriz. Anders Lundberg 2 Ukl 
Vikborgs Tikko. Bengt Carlström 1 Ukl, 2 Ukk 
Jeppe. Erling Månsson 1 Jkl, 1 Jkk, ck, cert, 2 Bhkl 
Obygdens Peijk. Björn Wangerud 1 Jkl, 2 Jkk 
Obygdens Sakko. Yngve Hurtig 1 Jkl, 3 Jkk 
Oxåsens Pirre. Lars Frodell 2 Jkl 
Råsjöskogens Toblerone. Christer Lindberg 2 Jkl 
Nonsbergets Finn. Lars-Jan Larsson 1 Ökl, 2 Ökk 
Röjbackens Labb. Jan-Erik Gudru 1 Ökl, 1 Ökk, ck, 1 
Bhkl, BIM 
Piika. Tom Gundt 1 Junkl, 1 Junkk, hp 
Hylleråsens Tessu. Per Norgren 2 Jkl 
Obygdens Tuuli. S. Olofsson 1 Jkl, 2 Jkk, ck, cert, 2 Btkl 
Skarjaks Tikka. Kjell Pettersson 1 Jkl, 3 Jkk 
Åflodalens Sita. Lennart Jönsson 1 Jkl, 1 Jkk, ck, cert, 1 
Btkl, BIR och BIS 
Nonsbergets Tindra. Anders Häggqvist 1 Ökl, 1 Ökk  
Rämnastigens Tikka. Leif Thorwaldsson 2 Ökl
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I skrivande stund befi nner vi oss några dagar in i feb-
ruari månad och Nedre Norrbotten har stängt kapit-
let angående verksamhetsåret 2005. Jag antar att man 
kommer minnas 2005 års höst som en blåsig historia 
med en något knaper tillgång på ungfågel på de fl esta 
ställen. Dock fanns undantag där föryngringen gått 
fram bra. Genomgående mönster, då speciellt lite 
längre in på hösten, har dock varit en mycket skygg 
skogsfågel som har haft  väldigt lätt att ta till vingarna. 
Detta till trots har Nedre Norrbotten haft  ett bra 
verksamhetsår.
 Klubben har stått som arrangör för riksårsmötet och 
följande dags riksutställning i början av april vilka båda 
två genomfördes på Pite Havsbad. Utställningen hyste 
ett stort startfält och blev ett lyckat arrangemang. Så 
blev även den årliga novemberutställningen som ar-
rangerades i Luleå. 
 Den årliga familjedagen blev även den en trevligt 
arrangemang och anordnades vid Bergvattnets fi ske-
camp utanför Älvsbyn. Ett drygt 30-tal spetsentu-
siaster besökte campen och ägnade sig åt grillning, 
hundprat och luft gevärsskytte i väntan på att få låta 
det riktiga soveljärnet tala under ivrigt skällande från 

Rapport från N. Norrbotten
den ettriga spetshunden.  
 Under hösten har sex utlysta jaktprov arrangerats 
vilka i praktiken givit totalt 12 provdagar. Av dessa 
sex prov arrangerades fyra stycken i Reivoreservatet 
utanför Arvidsjaur, ett i Arjeplog samt ett för klub-
ben nytt förhöstprov som arrangerades i Tiellejaur 
utanför Kåbdalis. 
De sorgeord som uttrycktes i förra årets nummer 1 
av Ståndskall kan nu bytas ut i rena glädjeord över att 
vi kunnat erbjuda våra medlemmar ett så pass stort 
utbud på jaktprovssidan. Det som är lite tråkigt med 
det hela är dock att intresset för jaktproven har verkat 
vara lite svalt under 2005. Detta märks i synnerhet på 
den rörliga provverksamheten. Kan det vara så att folk 
försökte vänta ut den skygga skogsfågeln månne? 
 Även utbildningen av jaktprovsdomare har gått över 
förväntan under 2005. Klubben har blivit förstärkt 
med hela fyra nya jaktprovsdomare. Denna utveck-
ling bådar mycket gott för framtiden.

Årsmötet
Årsmötet 2006 hölls i Boden på Hotell Bodensia. C:
a 10 medlemmar hade letat sig dit och mötet klarades 
av med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Vår 
ordförande Sven Forsberg hade avsagt sig omval och 

Tellus
Foto/ägare: Jan Dahlin
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till ny ordförande valdes Per Lundgren, Arvidsjaur. 
Då han suttit som styrelseledamot i ett år uppstod en 
vakans vilken fylldes av Tommy Sjöberg, Blåsmark.
 Vi tackar Sven för hans engegemang i klubben och 
hälsar vår nye ordförande samt nye ledamot varmt 
välkomna.
 Efter konstituering fick styrelsen följande utseende:

Ordförande: Per Lundgren (A-jaur)
Sekreterare: Markus Fougstedt
Kassör: Christer Willman
Ledamot: Tobias Nilsson
Ledamot: Tommy Sjöberg
Suppleant: Brage Sundberg
Suppleant: Per Lundgren (Piteå)

Följande priser delades ut på årsmötet:
Diplom och plakett x2 till Sippis, ägare Jonny Nilsson, 
Tvärån för 2 st förstapris på jaktprov.
Diplom och plakett x2 till Latanjarkas Ruff, ägare 
Evert Lindberg för 2 st förstapris på jaktprov.
Diplom och plakett till Obygdens Nätti, ägare Anders 
Morin, Kalix för förstapris på jaktprov.
Klubbmästare jaktprov 2005 blev Sippis, ägare Jonny 
Nilsson, Tvärån. Klubbens mästare på utställningssi-
dan blev Akroyd´s Nike, ägare Leif Hedlund, Piteå.

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende och tackar 
närvarande medlemmar för visat intresse.

Markus Fougstedt 
Några ord från den 
nye ordföranden

Hej spetsvänner!
Jag vill börja med att personligen tacka Sven för det 
han gjort som ordförande i SSF/NN och tackar 
också medlemmarna för förtroendet att få ta över 
ordförandeklubban. En kort presentation av mig som 
person och hundägare samt vilka visioner jag har för 
vår lokalavdelning bör väl bli ungefär så här:

Jag heter Per Lundgren och är snart 47 år. Jag är sam-
bo med Stina och vi bor i Arvidsjaur. När det gäller 
hundar så är jag uppväxt med finnspetsar. Min far 
Karl-Erik var aktiv i denna klubb på 70-talet då vi 
hade vår första ”finne”. År 1981 köpte vi en finnspets-
tik tillsammans och hon fick leva ett långt och relativt 
lyckligt hundliv till 1993, då jag flyttade till Umeå för 
att studera till lärare. Efter ett antal hundlösa år i för-
skingringen återvände jag till Arvidsjaur. Sommaren 
2000 införskaffades min nuvarande finnspetstik och 
ett nytt medlemskap i SSF/NN påbörjades. 

Jag blev invald i styrelsen vid förra årsmötet och var 
då med om att rösta igenom en motion angående av-
elsrådgivning, Finsk spets, då avelsfrågor ligger mig 
varmt om hjärtat. Motionen röstades ned och vi från 
de norra lokalavdelningarna som var för motionen 
fick under en tid motta en hel del ”spott och spe”. 
Motionen, som med facit i hand kanske inte var helt 
perfekt men långt ifrån ”motionshögens” lågvatten-
märke, skrevs för att göra något åt problemet med ep-
ilepsi hos finnspetsen. Om situationen hade varit det 
samma idag, d v s att man fortsatt att inte ta epilepsin 
hos den Finska spetsen på allvar, hade jag nog röstat 
för samma motion en gång till för att visa mitt miss-
nöje, men definitivt inte för att tvinga riksstyrelsen 
bakom lås och bom. Tack och lov har avelsråden tagit 
saken på allvar och utarbetat ett, vad jag kan förstå, 
mycket bra förslag för att få bukt med epilepsin.

När det gäller lokalavdelningens verksamhet så hop-
pas jag att vi ska kunna fortsätta anordna jaktprov på 
de fina marker som vi idag disponerar över och att vi 
ska kunna erbjuda bra arrangemang för dem som vill 
gå prov hos oss. Vi måste också tänka på våra provle-
dare och domare och se till att de som är verksamma 
kan sin sak. Jag hoppas också att många medlemmar 
kommer på familjedagen, som brukar vara en trevlig 
tillställning. Nedre norras årliga utställningen hålls 
i år på min egen hemmaplan och jag hoppas att vi 
återigen får många hundar anmälda. Så kära hund-
vänner, fram med almanackan och bläddra fram till 
November 2006. I rutan där det står 25 skriver du: 
Hundutställning i Arvidsjaur. Du är hjärtligt välkom-
men!

Hälsningar Per Lundgren
ordförande SSF/NN.

Bintje tuggar på första fågeln, äg. Tommy Svedin, Norrala
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0971/102 36  och fax: 0971-125 70 
Org nr: 894701-2806. Adress: Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk.  
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
Tomas Oskarsson, Tjärnberg 7, 930 72 Adak, tel. 070-557 88 66,  e-post  tomas.oskarsson@holmenskog.com
Sekreterare
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk,  tel. 0971/125 70 mobil 010/261 74 12
e-post  kristerm@privat.utfors.se
Vice sekreterare
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/20208, e-post: ove.sjostrom@telia.com
Kassör 
Jan Dahlin, Stångtjärnsvägen 157, 791 74  Falun, tel  023-237 19, e-post agneta.janne@glocalnet.net
Ledamot och dataansvarig
Bengt-Olov Norberg, Sörfors 240, 864 92 Matfors, tel. 060-254 44, e-post bengt-olov.norberg@telia.com
Ledamot
Börje Svensson, Alderkittsv. 32, 792 90 Sollerön, tel. 0250-222 80, e-post sarlarsgard@hotmail.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg , Söderhamn, Staffan Forslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Karl 
Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, P-A & Ingrid Frohm, Rönnbäck.
Avelsrådskommitté
Sammankallande och täckhundshänvisning finsk spets:
Birger Backebjörk, Strandv. 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel. 0975-510 05, e-post: b.backebjork@telia.com
Ledamot Per-Ove Bergman, Östergrängsjö 168, 820 77 Gnarp, tel. 0652-21034,e-post per-ove.bergman@wtnord.net
Ledamot 
Per-Ove Bergman, Grängsjö 325, 820 77 Gnarp, tel  0652-21034, e-post  perove.bergman@telia.com
Finsk spets, täckhundsanvisning:   
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net
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. rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 V-mina, tel.0940-557 54,070-6884553 alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977-102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se
Statistik
Niklas Lundberg, Holmenvägen 15, 952 50 Kalix-Nyborg, tel 0923-159 12, e-post: nilu@telia.com
Priskommitté
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net
Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11A 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.
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan och Ove Sjöström, adress se ovan
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 070-328 05 43, e-post: standskall@tryckeriet.nu
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna

Övre Norrbotten
Postgiro: 48 80 89-4
Ordförande: Krister Mattsson , Hantverksgatan 28, 962 32 Jokkmokk. Tel: 0971-102 36
Sekreterare:  Krister Mattsson , Adress se ovan, e-post: kristerm@privat.utfors.se
Kassör: Ivar Karkiainen, Timmermansgatan 13, 982 60 Porjus, 0973-10280, e-post: 097310280@telia.com
Norrbottens Kust och Inland
Postgiro: 98 04 77-4
Ordförande:  Anders Morin, Majorsvägen 10,  952 63 Kalix, tel. 0923-13390 e-post 092313390@telia.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-30137, e-post skogskonsult.larsson@spray.se
Kassör: Lena Isacson, Råningsvägen 15, 952 04 Pålänge, tel. 0923-241 96, e-post 512isaksson@telia.com
Nedre Norrbotten
Postgiro : 48 95 27-2
Ordf. Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6645570, e-post per.lundgren@arvisjaur.se
Sekreterare: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn,  tel. 0929-132 64, 070-682 03 31, 
e-post: kavelmyrberget@hotmail.com
Kassör: Krister Willman, Villebrådstigen 14, 974 55 Luleå. Tel: 0920-663 18, 070-686 63 18
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors.  Tel: 0934-10987
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
Ordförande: Peter Jonsson, Hammarvägen 5, 923 31 Storuman, tel. 0951-776 86, e-post: kj.peter.jonsson@telia.com
Sekreterare: 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: Boris Sandström, Elevvägen 2, 895 30 Bredbyn, tel. 0661-441 25
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 3264, 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. 0684-30346, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson, Havsnäs 580, 833 95 Strömsund, tel. 0670-31000, 070-257 13 27
Medelpad
Postgiro: 34 45 53-3
Ordförande: Kjell Pettersson, Järnbruksgatan 1, 840 13 Torpshammar, tel. 0691-207 35, 
e-post pettersson.20735@telia.com
Sekreterare:	Egon	Rongdén,	Berglundavägen	1,	860	�0	Sörberge,	tel	060-570062,	0705-1�1���,	
e-post:	egon.rongden@teliasonera.com
Kassör:	Sture	Eriksson,	Terassvägen	2,	8�0	10	Ljungaverk.	Tel:	0691-�26	17 
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: cina.mickelsson@swipnet.se
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5.
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel: 0250-41088, 070- 226 02 93 
E-post: gb.sinders@telia.com
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 E-post:  inge.groop@se.pwc.com
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Tomas Salander, Ludvikavägen 8, 771 90 Ludvika. tel. 0240-30001, 
e-post tomas.salander@skogssallskapet.se
Sekreterare: Carin Simonsson, Smedsvägen 9, 772 40 Grängesberg, tel. 0240-22118, 
e-post carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen. Tel: 0240-31112 e-post:styggberget@hotmail.com
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 SOLLEFTEÅ
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