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JAKT • FISKE • NATUR
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Variabel förstoring: 1,5–6x42
Förstoring: 1,5–6x
Synfält på 100 m/m: 20–6,5
Objektivdiameter/mm: 21–42
Utträdespupill/mm: 14–7
Skymningstal enl. DIN 58386: 4,5–15,8
Ögonavstånd/mm: 95
Mittrörsdiameter/mm: 30
Objektivrörets diameter/mm: 48
Längd/mm: 310
Träffpunktsändring/mm: 10
Välj mellan riktmedel nr 1 eller nr 7

Tysk kvalitetsoptik
till KANONPRIS!
NU ENDAST
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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
Ringvägen 23
923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se

Ståndskall utkommer med fyra nummer per år. 
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.

Handskrivet Ståndskallsmaterial 
skickas till sekreteraren!

Omslagsfoto:  Nordisk Mästare 2006
Obygdens Nätti
Äg. Anders Morin
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Ordf. Åke Jonsson

Kallt och snö i oktober/ 
november, varmt och bar-
mark i december/januari.
Ni är säkert många med 
mig som minns tillbaka i 
tiden och inte riktigt vill 
eller kan förstå vad som 
håller på att ske på vår jord. Allt som skrivs och sägs 
i media brukar ha en tendens av att vara överdrifter 
och jag hoppas att även debatten om den globala 
uppvärmningen är ett offer för detta fenomen, om 
inte bävar jag för framtiden och undrar hur många 
till ledare det kommer att behöva skrivas inom den-
na specialklubb.
Åter till något som jag tror mig 
behärska någorlunda:

Blev helt nyligen uppringd av en förtvivlad finns-
petsägare som så vitt både han och jag kan komma 
fram till blivit felaktigt ”bortdömd”. Enligt hun-
dägaren hade en domare på en utställning fattat 
tycke för hans tik och mycket riktigt gett den hel-
hetsbedömningen ”utmärkt typ”. När hunden vid 
tandkontroll visade sig sakna en premolar sänktes 
prisvalören till ett andra pris.
Jag har bara uppgifter från en part i detta ärende och 
skall därför naturligtvis inte uttala mig bensäkert om 
vad som var rätt eller fel ”i det specifika fallet” som 
det så fint brukar heta när politiker ombeds kom-
mentera något. Jag vill bara återigen påminna alla 
utställningsarrangörer att skriva ut rasbeskrivningen 
från hemsidan och be domaren läsa igenom denna 
före bedömningen. Om det gjorts eller inte i detta 
fall vet jag inte men tror att det kan förhindra en del 
missförstånd i samband med bedömningar.
Medlemsavgiften
Vi har under flera år sett ett ökande problem med 
att medlemmarna i klubben glömmer att betala in 
medlemsavgiften i tid och om Ni flyttar anmäla ad-
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Slutresultat i Västerbotten Lappmarks 

Predatortävling 2006
Ingemar Sundqvist 13 mårdar 
Hans Einarsson 5 mårdar 4 rävar
Rickard Berglund 6 mårdar 1 räv
Magnus Bidner 2 mårdar 3 rävar
Martin Markusson  3 mårdar 
Tina Hedlund 2 rävar
Tommy Ferm 2 rävar
Peter Jonsson 1 mård

Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8
920 40 Kristineberg
Thomas.Jonsson@Brinet.nu 

Ingemar Sundqvist vann 2006 års preda-
torstävling i SSF Lappmarken

RESULTAT PREDATORJAKTEN
SSF VÄSTERBOTTENS KUSTLAND

I samband med vårt årsmöte i 
Robertsfors 27 januari, förrättades 
prisutdelning på den predatorjakt 
som vi lanserade 2006. 

Vinnare
Vinnare blev Bert Lundström, Hörnsjö, med 12 
rävar, 3 grävlingar, 5 minkar samt 9 nötskrikor. 
För den bedriften belönades Bert med en fotsnara. 
God 2:a Valter Holmberg, Vindeln som erhöll en 
mårdfälla, 6 mårdar , 2 grävlingar samt 34 kråk-
fåglar bidrog till 2:a platsen.

Övriga pristagare
Per-Håkan Sandström,Skravelsjö. Erik Holmberg, 
Tavelsjö, Nils-Erik Andersson, Skellefteå, samt Tony 
Ögren, Bollstabruk.
Lokalklubben har naturligtvis fått in fler rapporter 
om lyckade jakt och fångst resultat, och vinnare 
är vi alla eftersom predatorjakten bidrar till bättre 
småviltsstammar.
Närvarande på mötet kunde ta del av en intressant 
redogörelse från Berndt Karlsson i ämnet predator-
fångst. Bernt delade med sig av sin kunskap beträf-
fande fällplacering, inåtling och hänvisade även 
till forskningsresultat om hur småviltsstammarna 
påverkas om man har en effektiv jakt och fångst 
på kråkfågel, räv, mård, mink, grävling, man kan 
alltså inte nöja sig med att bara hålla efter en typ av 

predator, för då tar som regel en annan vid, och det 
ligger nog något i att ingen kedja är starkare än sin 
svagaste länk.
Naturligtvis fortsätter vi med predator jakten även 
under 2007 så skicka in resultaten, och prisutdeln-
ing sker på vårt årsmöte 2008.

Bert Lundström, Hörnsjö
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Har något hänt med den 
finska spetsen i Finland?

Man står både frågande och undrande till beslutet 
att den röda laika nu har införlivats med den finska 
spetsen, till en och samma ras. Obekräftade men 
ändå tillförlitliga uppgifter talar om att man vid 
import av hundar från Ryssland, kommer att godta 
individer med tre kända led i stamtavlan. Är det 
så? Då talar de mesta för att fullständiga stamtavlor 
tillhör en sällsynthet i rasen, det handlar således till 
stor del om hundar med mer okänd bakgrund och 
härkomst. 
Variationer
Vad vi vet är att kroppsbyggnaden i många fall är 
en annan än hos den finska spetsen, päls och färg 
där finns olika variationer där både svart och vitt 
är tillåtet i olika omfattningar. Vi vet även att det 
i Ryssland, förekommit korsningar med finsk spets 
och att efter krigsslutet hamnade en del av den 
finska spetsstammen under emblemet av hammaren 
och skäran.
Rekommenderad avel
I en rekommenderad avel kommer man naturligtvis 
inte att använda individer som typmässigt är allt för 
avvikande mot den finska spetsen. Det kommer att 
krävas någon form av utställnings merit, i det fallet 
talas om ett 2:a pris och från jaktprov 1:a pris ökl. 
Men man ställer sig likaväl frågan, vad finns bakom 
individer, där mycket kan betecknas av frågetecken? 
Och ingen klubb styr all avel. Vad som gäller vid 
registrering av en valpkull är en helt annan sak, 
och där gäller andra kriterier, förmodligen den 
förutsättning som ges utifrån de stamtavlor som 
man har godkänt. 
Raritet
Så sent som för några år sedan förklarats den finska 
spetsen som en raritet även mätt i internationella 
sammanhang, till stor del beroende på att den 
härstammar direkt från en naturbas utan korsningar 
med andra raser. Det är en av anledningarna till att 
i dag ställer sig många frågan, är det något som har 
hänt eller uppstått därefter? Närmar sig en avels 
depression eller vad handlar det om? För obestridligt 
är, att avtalet och beslutet handlar om två raser, som 
i vissa fall är tämligen närbesläktade i andra fall inte 
och i nästa skepnad helt avvikande från var andra.  
Motiveringen till beslutet har varit att den röda 
laikan ska ger en utökad avelsbas och ett skydd 

mot olika sjukdomar. Men hur står det till med 
sjukdomsbilden i den rasen? Det vet nog ingen med 
säkerhet, även om någon hävdar att rasen skulle vara 
fläckfri. Rasen fick sitt officiella erkännande 1951 
men saknar än i dag fullständiga stamtavlor, det 
talar för en eftersatt ras på flera områden. Att den nu 
fått FCI godkännande, det sker lika otvetydigt med 
hjälp av den finska spetsen och dess rasstandard. 
Men ändå framställs det som så, att den röda laikan 
skulle vara något av en räddningsplanka för den 
finska spetsens framtid, även om meriter för en 
rekommendation i avel också understiger vad som 
accepteras för den finska spetsen. 
Beslutanderätten
Helt odiskutabelt är, att beslutande rätten över 
den finska spetsen ligger i rasens hemland. I en 
sammanfattning kan man dock säga, att frågan 
inte har behandlats i någon vidare krets i Finska 
Spetshundshundsklubben eller vid någon större 
sammankomst. Nyheten som sådan fick medlemmar 
och även förtroendevalda läsa i dagspressen, först när 
avtalet mellan den Ryska och Finska Kennelklubben 
var tecknat och klart. Därefter har FSK-SPJ:s 
styrelse godkänt handläggningen av ärendet. Var 
den breda massan står i frågan är därför i skrivande 
stund oklart. 
Historien
Historien visar att epilepsi och knäledsproblem 
kan följa i den finska spetsen spår. Det ska givetvis 
bekämpas, i alla dess former. Det borde inte vara en 
omöjlighet, för ras populationen är ändå stor. Men 
vi ska om vi aldrig tro att nollvisionen kan uppnås, 
för sjukdomar av olika slag det följer alla levande 
varelser och så kommer det att förbli oavsett olika 
bekämpningsprogram. Vad som är önskvärt är en 
större öppenhet i dessa frågor och då från alla olika 
håll. 
Statistik
Ser man till den finska spetsen i Sverige och till den 
oberoende statistik som finns, tillhör den en av de 
friskaste raserna. Hur det är i norden i övrigt känner 
jag inte närmare till.  Men enligt de uppgifter som 
förekommit under årens lopp i klubbarbetet och 
även under senare år, kan jag inte se det på annat sätt 
än att den finska spetsen var och är värd att bevaras i 
sitt rätta ursprung, utan korsningar med andra raser, 
precis som de arv våra klubbar fick att förvalta. Men 
beslutet det kom som en smäll från ovan, man kan 
säga att det gav sitt eko över hela norden. 

Thore Öhgren
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1/1 2007-1/1 2008 har SSF Jämtland/Härjedalen 
instiftat en tävling för sina medlemmar.
Poäng tilldelas varje skjutet/fångat vilt efter 
nedanstående skala:

Räv .........................................70 p    
Mård ......................................70 p
Grävling .................................50 p
Mink ......................................50 p
Kråka, Skata .............................5 p
Vitfågel ....................................5 p
Nötskrika, Kaja ........................5 p

Skicka uppgifter om skjutet vilt till:
Kela Sifvertsson
Skucku 226
840 40 Svenstavik
kela@skucku.se 
Tel: 0687-510 48, 070-285 30 17

Bilder på diverse fångat/skjutet vilt 
under jakten ger ett plus i kanten. 
Pris till vinnaren kommer att delas ut 
på årsmötet 2008.
Även kommer det att lottas ut pris 
bland dom som deltagit.

Styrelsen SSF Jämtland/Härjedalen

Resultat predatorjakten 
Jämtland/Härjedalen 2006 
1. Henrik Kindblom ............. 1485p
2. Lars Lindell ....................... 840p
3. Joakim Mikaelsson ............ 755p
4 Stig-Göran Jacobsson ........ 490p
5. Marino Mesch ................... 430p
6. Harry Eriksson .................. 420p
7. Johan Lindquist ................ 390p
8. Mattias Eriksson ................ 370p
9. Stefan Olofsson ................. 290p
10. Håkan Olofsson ................ 210p
10. Thorbjörn Tengström ........ 210p
11. Kela Sifvertsson ................. 165p
12. Örjan Esbjörnsson ............. 155p

Summan av det hela blev 49 st rävar, 26 st mårdar, 
3 st grävlingar, 1st mink, 37 st kråkor.
40st skator, 66 st nötskrikor, 1 st kaja, 3 st måsar. 
Ett mycket bra resultat! 

Eftersom Predatorjakten 2006 blev lyckad så kom-
mer den att fortsätta även under 2007.
Så det är bara att ladda fällorna och vässa åtlarna 
och skicka in nya resultat.
Så till den roliga uppgiften att utse årets predator 
jägare, vilket inte var så svårt då vår vinnare Henrik 
Kindblom lyckades slå tvåan med hela 645 poäng.

Mera info på:
http://ssf.skucku.se/rovdjur/bilder/detaljerad.htm

�



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
1/2007....................10 februari ......................................15 mars 
2/2007 ...................10 maj  ............................................15 juni
3/2007....................10 augusti .......................................15 september
4/2007....................10 november ..................................15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se

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

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

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
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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.

Kepsar
Kamofl agekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Beställning via telefon eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43. 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 
Mail: tommy.093331066@telia.com

E-post: standskall@it4unet.se

Nyhet! 

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning fi nns på:

www.ssf-spetsar.nu
 

Nu fi nns en ny anmälningsblankett för jaktprov och utställning
 i pdf-format på vår hemsida.

Blanketten kan ifyllas på skärmen. 
 Läs gärna guide för ifyllande.

 Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Riksutställningen 2007 i Kalix
Söndag 1 april

Riksårsmötet 2007 i Kalix
Lördagen den 31 mars kl. 13.00 i Kalix Folkets Hus
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Domarkurs 

Jämtland/Härjedalen 
ordnar teorikurs 

för nya jaktprovsdomare 
om intresse finns.

Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund 

Tel. 070-358 12 13.

Utställningar
2007

25 mars  ................................................................................... Åsele 
1 april ......................................................................................... Kalix-Riksutställning
14 april ...................................................................................... Storuman
26 maj  ...................................................................................... Östersund
3 juni .......................................................................................... Alfta
8 augusti .................................................................................. Malung
24 november ......................................................................... Piteå
24 november ......................................................................... Vemdalen
2 december ............................................................................ Matfors 

Predator Jakt
SSF/Västerbotten Lappmark fortsätter predatorjaktstävlingen med 
tiden från 10 februari, 2007 till 3 februari, 2008. 

Fångsten redovisas skriftligt eller mail till 
Thomas Jonsson senast 5 februari, 2008.

Tävlingen utlyses till alla medlemmar i 
SSF/Västerbottens Lappmark.  Tävlingen gäller 
endast för fångst inom västerbotten lappmarkens 
område.
Viltarter som ingår är Räv och Mård. Man erhåller 
en lott för varje fångad eller skjutet vilt. 
Lottdragning sker på årsmötet 2008, 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 

StyrelsenVästerbottens Lappmark.

Utlottning av fällor i predatorkampanj 2006
Mårdfällor: Ingemar Sundqvist 3 st. Martin 
Markusson 2 st. Rickard Berglund 1 st. 
Rävsnaror: Hans Einarsson och Tina Hedlund 
vann var sin fotsnara.
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SJCH SUCH Latanjarkas Ruff
S29860/2003
e. SUCH Rosko S14449/94
u. Ailatis Mirva S34356/98
Uppfödare: Mikael Holmberg, Boliden
Ägare: Evert Lindberg, Arvidsjaur

Jaktprov: Totalt 12 starter
Arvidsjaur 05-09-10 1:a 77p
Arvidsjaur 05-09-24 1:a 78p CACIT
Arvidsjaur 06-09-16 1:a 77p CACIT

Utställningsmeriter:
Kalix 2006-03-04 Cert
Storuman 2006-04-03 Cert
Robertsfors 2007-01-28 Cert

SUCH Tiurtunets Jack II
S31290/04
Uppfödare: Kenneth Hansen, Skogeng Norge
Ägare: Bertil Malm, Boden

Jaktprov:
061004 51p 3:e pris
061022 53p 3:e pris
061105 75p 1:a pris

Utställningsmeriter:
061204 Stockholm CERT
070128 Robertsfors CERT
070203 Jokkmokk CERT

SJCH Ailatis Mirva 
S34356/98
e. FINUCH NORDV-97 INTUCH FINJCH
SUCH Katajahaan Nalle SF27068/94
u. SJCH SUCH Byråsens Fassi S17159/90
Ägare: Michael Holmberg Boliden
Uppfödare: Anders Lundmark Österjörn
 Jaktprov:
040901 Jokkmokk 1:a jkl.80p
061031 Porjus       1:a jkl.94p
061104 Porjus       1:a jkl.83p
 Utställningsmeriter:
000130 Robertsfors 1:a jkl
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SJCH Friesgårdens Nina II
S39683/2001
e.SUCH Sampo
u. SJCH SUCH Friesgårdens Friesa
Ägare: Roland och Ingeborg Bylander, Oviken
Uppfödare: 
Robert Fries och Roger Hedlund, Nälden
Utställningsmeriter:
030524 Sandviken/Östersund 1:a
050313 Torpshammar 1:a
Jaktprovsmeriter:
030928 Ordinarie, Börtnan 1:a 79 p
041120 Särskilt 1:a 78 p
060906 Särskilt 1.a 87 p

SJCH Jeppe 
S14555/2003
e.Raita-Ahon Kiukku u. Lakka-R
Ägare:Erling Månsson. Bispgården.
Uppfödare: Tore Björnbet Trondheim.

Utställningsmeriter:
040221 Bredbyn        Cert
051126 Vemdalen      Cert

Jaktprovsmeriter:
031030 Rörligt           1:a 75p
050210 Börtnan         1:a 83p
060309 Rörligt           1:a 90p  

SJCH Hertsökullen`s 
Timmi
S 31670/2001
e Tjibas Cello S 43017/97
u Hertsökullen`s Tjekita S 56174/94
Ägare: Kenneth Kristoff ersson Järvsjöby
Uppfödare: Roland & Signe Jonsson Älvsbyn
Jaktprov:
2004-09-22 Järvsjöby rörligt 80p
2006-10-01 Storuman utlyst 78p
2006-10-12 Järvsjöby rörligt 84p
Utställning: 
2006-04-08 Storuman  CERT

SJCH Hertsökullen`s 
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Särnaprovet 
26-27/8 2006.

Särnaprovet 2006 genomfördes i ett 
strålande sensommarväder, med 
dagstemperaturer på +20 grader. 

Det ser ut som att årets fågelföryngring har lyckats, 
då samtliga hundar har varit i kontakt med fågel 
och 7 av 8 startande har gått till pris. Enligt 
provresultatet så ser det ut som att vi har fått en 

ny stjärna på trädskällarhimlen, Ajo från Sunne 
i Värmland, som gör två kanonstarter med två 
förstapris, 88 och 89 poäng. Det blir nog en hund 
som vi får höra mera om i framtiden, kanske redan 
på skallkungen i höst.
Det skall framföras ett tack till tjänstgörande 
domare och provledare, anmälningsmottagare Leif 
Nilsson och ansvariga för provrutor och kartor, Ole 
Spånberg och Martin Olsson.

Provlederaspirant Kjell Welam

SJCH SUCH ISKU
S45479/99 
Uppfödare: Ivar Karkiainen
Ägare: Ivar Karkiainen
E. Sjch Vittavaaras Boj 
U. Neiti
 Jaktprov
2/11-2005    1:a pris 75p.  Porjus  Rörligt
10/12-2005    1:a pris 85p.  Porjus  Rörligt
29/10-2006    1:a pris 76p.  Porjus  Utlyst
Utställning
3/3 2003      Kalix Cert.
17/3 2002      Jokkmokk Cert
01/04 2001     Skellefteå Cert

Resultat Särnaprovet 2006 
20060826 Hund Poäng Pris
Anders Engström Ajo 88 1:a
Börja Neva-Juoni Spetsgårdens Riiki 59 3:a
Börje Svensson Byråsens Sisu 58 3:a
Lars Frodell  Oxåsens Pirre 56 3:a
Conny Persson Korppinkaljo Timmiti 52 3:a
Ole Spånberg Hylleråsens Pila 22 0
Dan Olsson Ulvängens Finna 14 0
Leif Nilsson Röjåsens Kemi   6 0

20060827  Hund Poäng Pris
Anders Engström Ajo 89 1:a
Börje Svensson Byråsens Sisu 76 1:a
Dan Olsson Ulvängens Finna 67 2:a
Leif Nilsson Röjåsens Kemi 65 2:a
Lars Frodell Oxåsens Pirre 61 3:a
Conny Persson Korppinkaljo Timmiti 27 0
Ole Spånberg Hylleråsens Pila avb 0
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Rörliga prov
Västerbottens Lappmark

Under året har det genomförts 24 rörliga 
jaktprov i Västerbottens Lappmark. 

Fågeltillgången
Fågeltillgången har varit ojämn vlket speglar följande 
fördelning. 19 prov genomfördes i Åsele/Vilhelmina/
Dorotea-trakterna och 5 runt Storuman. Fem prov 
gicks i augusti, varav 4 erhöll 1:a pris och en 0 pris, 
fyra gicks i september där 2 gick till 1:a pris, ett 2:a 
pris och en till 3:e pris. Femton prov i oktober med 
fyra 1:a pris, ett 2:a pris, sju 3:e pris och 3 0 pris.

Snödjup
Snön kom tidigt och satte punkt för provmöjlighet-
erna i senare delen av oktober. Endast knappt hälften 
av anmälda hundar kom till start, så har det sett ut 
senaste åren. Hundägarna väntar länge innan man 
går sitt rörliga prov, trots att anmälan görs tidigt. 
Uppmaning
Vill vi uppmana alla att försöka gå provet tidigt på 
hösten, om det ska finnas utrymme att gå flera rör-
liga prov under säsongen.

Kurt Sivertsson och Ann-Christin Persson
Provledare för rörliga prov

Storhogna -vår 2006
SJCH Tingåns Rex & Ukkos Lissa
Foto:  Jan Ottosson

E-post: standskall@it4unet.se
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Rapport från
Avelsråden 
för Finsk spets

Arbetet med att begränsa 

sjukdomsanlaget för 

epilepsi pågår likartat i 

Finland och Sverige. 

Vilket innebär att en del av våra hundar i genpoolen 
tyvärr måste uteslutas från avel. Vi har därför varit 
tvungna att avråda ett antal tikägare att para sin tik 
på grund av för hög beräknad riskfaktor. Samma 
gäller ett antal hanhundar som därför inte kan rek-
ommenderas. Vi hade hoppats på ett snabbt genom-
brott på forskningen med DNA teknik. Men det 
ser ut att dröja en längre tid än de första signalerna 
tydde på. Vi får därför fortsätta med det verktyg vi 
har till förfogande. Och genom kontinuerliga kon-
takter med avelsråden i våra grannländer uppdaterar 
vi oss om inrapporterade fall. 
Informationsutbyte
Utbytet av information ger oss en snabbare bild av 
vilka kombinationer som får en högre risk för att 
det skall bli sjuka avkommor. Vid täckhundshänvis-
ning är det ett viktigt urvalskriterium. Vi får därför 
påminna hur viktigt det är att rapportera in samtliga 
fall med sjuka individer. 
Blankett
Blankett för inrapportering fi nns att hämta via 
Internet på SSF: hemsida. 
DNA analys
I Finland fortsätter forskningen med DNA analys 
och man har tillsatt en arbetsgrupp för projektet.
Arbetsgruppen även kommer framöver att rapporte-
ra om hur projektet fortskrider. En första rapport 
är presenterad i Spj: s klubbtidning Pystykorva, och 
vi har fått hjälp av Lauri Keränen med att översätta 
artikeln nedan, så att även våra egna medlemmar 
kan få ta del av den.”Tack Lauri” 
Knäleder
I sammanhanget får vi inte glömma bort knäled-
sproblemet. Antalet undersökta individer är fort-
farande för lågt, och alla uppfödare undersöker inte 
sina avelsdjur. Till detta kommeratt en del veter-
inärer inte följer rutinen med att skicka in under-
sökningsresultaten för central registrering till SKK, 
utan lämnar det till hundägarens försorg och det blir 

i en del fall inte av. Därför uppmanar vi uppfödare 
och hundäger att vara mer aktiva med knäleds un-
dersökning och inrapportering av status till SKK.

Ur Pystykorva Nr 5. 2006:
Författare: Pertti Korhonen. 
Ordförande i epilepsiarbetsgruppen.
Info från EPI-arbetsgruppen!
Arbetsgruppen som utreder den Finska spetsens 
och Finska Lapphundens Epilepsi hade möte den 
16 aug 2006. Mötet öppnades av professor Marjatta 
Snellman. Hon redogjorde att EU: s  värderingskom-
mission har värderat ovan nämnda undersöknings 
projektet i början av 2006. Rapporten ger god re-
spons till Epi. projektet. Projektet får även tack för 
sin tvärvetenskaplighet. Vidareberättade professor 
Snellman att Ranno Viitmaas artiklar om Epilepsi 
är off entligjorda och de har blivit godkända. 
Hanna Brugge
Hanna Bragge som i utbildnings syfte arbetar inom 
husdjurskliniken redogjorde för sina egna arbetsre-
sultat. Hon har lagt märke till först och främst 
Epilepsi nedärvning hos Finska spetsen, där kon-
trolleras troligen sjuka hundar i stamtavlan. Detta 
har kollats matematisk från tidigare inkommet ma-
terial till Spj. (Finska spetsklubben). Första analysen 
av materialet visar att det förekommer sjuka hundar 
inom populationen, som inte är anmälda till Spj. 
Som underlag har Hanna använt följande frågor if-
rån frågeformulär som hon tror kan vara viktigt t.ex.  
kön, foder och mentalitet. Arvbarheten blev i första 
analysen 0,248 + - 0,042. Via avel kan vi påverka 
egenskapen. Nedärvningsprocentsatsen hänvisar 
ändå på att det rör sig inte om en enkel arvsgång. 
Ranno Viitmaa redogjorde att klinisk undersökning 
fortsätter. Och Hannes Lohi behöver mera material 
till undersökning. Vi har samlat in DNA  ifrån 70 
st. hundar.
Mer information
Mer information kommer längre fram enligt Ranno. 
Han tänker lämna in en doktorsavhandling om detta 
till våren 2007. Hannes Lohi var med på mötet för 
första gången. Han har fl era intressanta synpunkter 
att komma med. Här följer några.
Grundanalys
Även om första grundanalysen ifrån husdjursklinik-
ens rapport pekar på nedärvning via fl era gener 
samtidigt verkar uppgifter från Epilepsidrabbade 
hundars stamtavla passa även in för en enkel 
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nedärvningsmall. Hannes har kört Finska spetsens 
så kallat. Epi-släktens DNA prov med över 300 träf-
far och nya hundar säkerställer resultaten. Med nya 
prover har information från stamträdet växt fram 
via simulerings program uppenbart. För att säkra 
resultat i fortsättning ska en del av materialet regis-
treras även med nya SNP -  typ program där antalet 
träffar är 27000/prov. Så pass stort antal träffar täck-
er effektivt hela samlingen. Med andra ord verkar 
materialet ganska lovande. Vidare berättar Hannes 
att det Finska materialet är världsomfattande t.ex. 
i USA finns flera tusen prov ifrån EPI – hundar, 
men proverna är insamlade slumpvis från flera olika 
hundraser och geografiskt sett från ett stort område. 
Säker diagnos från hundarna saknas. 
Finsk undersökning
Finsk undersökning där prover är tagna från en viss 
stam visar att Epi – status blev känd även med da-
gens metoder. Enligt Hannes är gensamlingen och 
undersökningen från hundar idag en het potatis 
där förväntas stora framsteg gällande nedärvda hu-
mana sjukdomar. Hundar är ett ypperligt passande 
material för denna undersökning eftersom hundar 
har näst efter människan mest olika nedärvda sjuk-

domar (enligt undersökning). En stor hjälp under 
pågående undersökning har varit att hundrasernas 
inbördes genetiska olikhet är ganska liten jämfört 
med människans populations genetiska olikheter. 
Undersökning av hundar är världsomfattande och 
Hannes projekt följer tätt samarbete med olika re-
sultat inom flera undersökningsområden.  
Prov
Prov från hundar tages gärna emot, t.ex. vävnad-
sprov (där via hjälp av vävnadsodling resulterar prov 
till undersökning). Till undersökning behöver vi 
härstamning från alla sjuka hundar, hundarnas säk-
erställd diagnos och DNA prov. Alla prov bör cen-
traliseras till ett och samma laboratorium för bästa 
möjliga förutsättningar för fortsatta framgångar. 
Önskvärt är att Finsk undersökning leder till stora 
framsteg. För provtagning samt lämnande av prov 
kontakta Ranno Viitmaa eller Pertti Korhonen.  Till 
slut en vädjan till alla Finskspetsägare. Anmäl alla 
troligen sjuka hundar till klubben på detta vis kom-
mer mer underlag till undersökningen där vi kan 
ifrån olika håll kartlägga nedärvning utav Epilepsi. 
Fritt översatt av Lauri Keränen 

Avelrådet Finsk spets

ressändring. ”Glömskan” förorsakar merarbete och 
merkostnader för klubben genom att påminnelser 
skall skickas ut. Därför vädjar vi till Er medlem-
mar att betala i tid och glöm heller inte att meddela 
eventuella adressändringar.
Forskning
Inom klubben hörs fler och fler röster som frågar sig 
om vad som händer forskningen om Epilepsi, vi har 
därför tagit kontakt med vår finska motsvarighet för 
att få tillåtelse att återge deras artiklar i Pystykorva 
i vår medlemstidning. Dom ställde sig positiva till 
detta och vi har nu frågat Lauri Kärenen om han 
vill översätta till svenska, Lauri har lovat att göra sitt 
bästa och resultatet ser Ni i Ståndskall nr. 1 2007.
Statistik
Jaktprovsverksamheten har för andra året i rad 
sjunkit. 696 starter utfördes 2006 att jämföra med 
703 starter föregående verksamhetsår. Förklaringen 
till att jaktprovsstarterna har minskat är nog med 
största sannolikhet ett ymnigt snöande under okto-
ber och november samt att utbredningen av vargen i 
mellansverige fått vissa prov att ”ställa in”.

Tyvärr ser vi en minskning inom utställnings-
verksamheten från 679 starter år 2005 till 665 start-
er år 2006, minskningen är ca 2 % och oroar inte så 
hemskt mycket.

Registrering
Trenden för registrering av valpar för Finsk Spets 
och Norrbottenspets är som ni ser vikande jämfört 
med föregående år, som i och för sig var ett år med 
höga siffror.
 2003 2004 2005 2006
Finsk Spets 245 355 384 295
Nobs 113 134 195 157

Det blir intressant att se siffrorna om ytterligare 
ett år, vad jag hört utifrån landet så är efterfrågan 
mycket stor.
Återstår att se om utbudet finns!

Ha en bra vår!  Åke Jonsson

Ledare forts...
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Rapport 
från Nedre Norrbotten

Så har ännu ett verksamhetsår i Nedre 
Norrbotten nått sin ände...

Det är inte utan att man  blickar tillbaka på den, 
för våra jaktprovsmarkers del, fågelrika hösten och 
längtar till den kommande för även om jag tycker 
om vintern så kan den aldrig mäta sig med den 
färgsprakande hösten då man får vandra i mång-
hundraåriga urskogar tillsammans med sin röda 
spetshund, på jakt efter den gamle varske kroknäb-
ben. Och på tal om vinter så har vi verkligen fått 
en sådan av den gamla sorten. Ett massivt snötäcke 
ligger på marken och termometern visar i skrivande 
stund på 34 minusgrader. Den största trösten är ett 
fullt vedhus. För hundens del torde det dock vara 
den tjocka vinterpälsen.
SSF/Nedre Norrbottens jaktprovsår har dock varit 
strålande, sett till fågelföryngringen på våra jakt-
provsmarker. Alla prov har också kunnat genom-
föras och en hel del goda jakthundsprestationer 
har kunnat bevittnas. Rapporter om dessa finns att 
läsa i föregående nummer av Ståndskall samt på lo-
kalklubbens hemsida.
Intresset för den årliga familjedagen verkar dock an-
ingen ljumt. Ambitionen att försöka locka nya spet-
shundentusiaster till densamma har inte gått som 
tänkt var och därför verkar familjedagen mer eller 
mindre ha spelat ut sin roll. Ett uppehåll kommer 
att göras under 2007 och vi får sedan se om intresse 
åter kan väckas.
Lokalklubbens utställning gick i år i Arvidsjaur och 
lockade återigen ett stort startfält. 73 hundar till 
start för domare Tore Strandgårds granskande ögon. 
I samband med utställningen arrangerades kvällen 
före densamma en föreläsning om spetshundarnas 
anatomi och exeriör. Föreläsare var tidigare nämnde 
Strandgård samt Stig Brännvall. Syftet från lo-
kalklubbens sida var att försöka väcka större intresse 
för den funktionella jaktspetsen. Separat artikel om 
denna föreläsning ska finnas att läsa i denna tid-
ning.

Årsmötet
2007 års stämma hölls i Älvsbyn. 13 medlemmar 
deltog och de sedavaliga årsmötesförhandlingarna 
avklarades snabbt. Ett nytt och ett gammalt ansikte 
dök upp på suppleantposterna och en gammal sup-
pleant gick in som ledamot i styrelsen då Tommy 
Sjöberg avsagt sig omval. 

Efter konstituering fick styrelsen följande utseende:
Ordförande:  ........Per Lundgren
Sekreterare:  ..........Markus Fougstedt
Kassör:  ................Christer Willman
Ledamot:  .............Tobias Nilsson
Ledamot:  .............Brage Sundberg
Suppleant:  ...........Lars Sundholm
Suppleant:  ...........Patrik Lundberg

Följande priser delades ut på årsmötet:
Diplom och plakett x 2 till Sippis, ägare Jonny 
Nilsson, Tvärån för 2 st förstapris på jaktprov.
Diplom och plakett x 2 till Spetsgårdens Manu, 
ägare Gunnar Andersson, Arvidsjaur för 2 st för-
stapris på jaktprov varav ett CACIT. Diplom och 
plakett till Latanjarkas Ruff, ägare Evert Lindberg, 
Arvidsjaur för förstapris med CACIT på jaktprov.
Diplom och plakett till Odenslaskogens Kasper, 
ägare Magnus Lidberg, Överstbyn för förstapris på 
jaktprov. Diplom och plakett till Tiurtunet’s Jack II, 
ägare Bertil Malm, Boden för förstapris på jaktprov.
Diplom och plakett x 2 till Latanjarkas Jaana, ägare 
Jan Andersson, Ljusdal för 2 st förstapris på jakt-
prov.

Klubbmästare jaktprov 2006 
Blev Sippis, ägare Jonny Nilsson, Tvärån. Klubbens 
mästare på utställningssidan blev Skarjaks Vilda 
Tilda, ägare John Laestander, Arjeplog. 

Skallkungen
Klubbens representant vid Skallkungtävlingen var 
Odensala Skogens Kasper. Den hamnade på en 
hedrande tredjeplats och är därmed kvalificerad till 
Nordiska Mästerskapen 2007, där Nedre Norrbotten 
står som arrangör. Hattarna av för denne arbetsvil-
lige norrbottenspets. 

Champions
Vi gratulerar Sippis och Latanjarkas Ruff samt dess 
ägare då dessa två hundar blev jaktchampions i och 
med sina prestationer under den gångna hösten. 
Gratulationer sänds även till Latanjarkas Jaana med 
ägare som även den fick sitt jaktchampionat i och 
med sina starter på jaktprov i Nedre Norrbotten.

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

Markus Fougstedt
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Årsmötet
SSF Lappmarken 

Styrelsen får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse för år 2006.

Styrelse
Peter Jonsson  .................................Ordförande
Martin Markusson  ........................Kassör
Thomas Jonsson  ............................Sekreterare
Berith Nordin ................................Ledamot
Göran Hellström ............................Ledamot
Peter Persson  .................................Suppleant
Alf Borgström ................................Suppleant

Representant i riksstyrelsen: 
Thomas Jonsson

Revisorer: 
Thomas Renström, Stig Lövström

Medlemsantalet har under året ökat från 247 till 
263 medlemmar.

Jaktprovstarter: 
Utlysta 87 st. Rörliga 24 st
Tyvärr så var vi tvungna att ställa in Åseleprovet 
p.g.a. 50 cm snödjup.

Skallkungstävlingen 2006:
Klubbens representanter var titelhållaren 
Sörlidbäckens Kita samt Börknäs Kirro.
Sörlidbäckens Kita vann även i år med 79p. 
Börknäs Kirro kom på 8:e plats med 57p.

Utställningar:
Storumanutställningen hade 60 deltagare. Åseleut-
ställningen hade 61 deltagare.
Vi är mycket nöjda och stolta över hur utställning-
arna gestaltade sig.

Nya jaktprovsdomare:
Mattias Åkerstedt

Utmärkelser:
Klubbmästare 2006:
Domarboskogens Dacke 
äg. Ulrika Norgren, Norsjö

Västerbottenspriset: 
Börknäs Kirro, äg. Göran Wikman, Lycksele
Bertil Holmströms Vandringspris: 
Tjäderfightens Troja äg, Bertith Nordin, Åsele.

Ekonomi:
Beträffande klubbens ekonomiska ställning hänvisas 
till upprättad balansräkning samt revisorernas berät-
telse.

Styrelsen vill till sist tacka alla får det gångna året 
och hoppas på fortsatt gott klubbarbete.

Bertih Nordin, Åsele tar emot unghundspriset 
"Bertil Holmströms pris" av ordf.  Peter Jonsson

Tjäderleverpastej
1 kg Tjäderlever
4 st små gula lökar
600 gr späck
1 dl ströbröd
4 dl grädde
4 ägg 
3 tsk salt
3-4 anjovisfileer
2 tsk malen vitpeppar
Lite timjan eller mejram

Lägg tjäder lever i mjölk över natten (om man vill ta 
bort den skarpa smaken av lever.) Låt ströbrödet 
svälla i grädden i 10 min. Skölj och torka tjäder-
levern och skala löken. Mal lever,lök,anjovis och 
späck i matberedaren. Blanda leversmeten med 
ägg och kryddor. Späd med ströbrödssmeten 
lite i taget och rör väl. Häll smeten i  välsmorda 
ungssäkra formar och täck med aluminiumfolie. 
Grädda i vattenbad i ugnen,225 c, ca  45 min. 
Låt kalna helt,skär i skivor och läggs på ett fat. 
Serveras med cornicons(små inlagda gurkor). 

Bon apetit! PS! Om man har mycket tjäderlever 
kan man göra en dubbelsats.

MVH Tapion Nikku och husse.
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Nordiska 
Mästerskapen 
och Landskampen 
Finland – Sverige - Norge

Nordiska Mästerskapen och landskampen, Finland 
– Sverige – Norge, ordnades nu redan fjärde gången 
i Ylivieska 4-5 nov 2006. Ylivieska Kennelklubbens  
aktiva medlemmar (män och kvinnor) arrangerade 
kampen och stor hjälp fick de av Medel - Österbottens 
spetsklubbens aktiva medlemmar. Som mittelpunkt 
var Huhmaris Fritidssportcentrum. Provområdena 
var i 6 socken omkring Ylivieska och i princip där-
för, att vi visste att alla hundarna år inte så vana att 
arbeta i åkrarna, där orrarna trivs. Alla hundar fann 
fåglar i lördagen, men på söndagen var två av pro-
vområdena tomma. Fastän fåglar var i medeltal bra, 
var orrflockar inte alltid i alla områdena.

Båda tävlingsdagarna hade vi vinterväder, lördagen 
nästan -20°C , solig, svag vind och snö 5-10 cm och 
söndagen likadan men temperatur var -12°C. Djup 
snö hindrade hundarnas galopp. På lördagen var det 
över 5 fåglar/km, på söndagen 2 fåglar/km. Orsaken 
till ändringen kunde man konstatera i måndagen 
när vädret blev hårdblåsig. Orrarna visste detta re-
dan en dag tidigare och kom inte till vanliga platser 
för att äta. Resultaterna blev dock bättre i söndagen 
och det bevisar att människans ”nos” vet inte, när 
skallvädret är som bäst. I lördagen fick man 2 x Elit 
1, 1 x Elit 2, 6 x Elit 3, 1 x Elit 0 och i söndagen 3 x 
Elit 1, 1 x Elit 2, 1 x Elit 3, 4 x Elit 0.

Bästa hunden i båda dagarna var Obygdens Nätti 

från Sverige och Kalix, ägaren Anders Morin och 
hunden blev NORDISKA MÄSTAREN 2006. 
Hon var absolut bästa i veckoslutet och domarna 
var i båda dagarna övertygad av dess skicklighet. I 
lördagen skällde hunden orrar, 84 p och i söndagen 
tjädrar, 85 p. Domarna gjorde ett nytt förslag att 
använda tekniska hjälpmedel åtminstone men den 
här hunden: ” Pejlingen räcker inte, nu måste vi ha 
helikoptern därför att vi kan konstatera alla hän-
delserna.” Hon var inte så vidsträckt men situation-
erna med fåglar styrde och förde hunden och grup-
pen. Även Norges bästa hund, spetstiken Tiukka, 
ägaren Tore Björnbet, skällde söndagen 82 p. samt 
bästa finska hunden Hakojen Roope, ägaren Kari 
Rautiainen, fick lördagen 80 p. Det var synd, att 
två svenska representanter hade brister med vaccina-
tioner och de kunde inte delta i proven. Det fanns 
inga möjligheter att delta efter reglerna.

Landskampvinsten tog åter Norge med 205 p. Tvåa 
kom Finland på 190 p. Sista var naturligtvis Sverige 
på grund av vaccinationsbrister 137 p.

Obygdens Nätti(S23272/00)Anders Morin, Kalix

Hakojen Roope(FIN26482/01)Kai Rautiainen, Äänekoski Finland

Tore Bjørnbet, Anders Morin, Kai Rautiainen
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Såsom överdomaren Kari Tyystälä (har varit 2 
gånger Finlands representant i landskampen) sade 
i sitt tal om fredagskvällen, att här finns alltid sin 
egenartad, gemytlig atmosfär. Man kunde också 
uppleva  det här i Huhmari, speciellt under kvällen, 
när alla hundvänner satt i bord och skolade i början 
av gemensamma supè. Landskampen är verkligen en 

Tiukka (N00054/03)Tore Bjørnbet, Trondheim Norge Kari Tyystälä med prisbordet

mycket trevlig och nödvändig situation också fastän 
där är inte alltid officiella diskussioner. Också inof-
ficiella diskussionerna är mycket viktiga. Ett bevis 
av det är Tore Björnbets hälsningstal i fredagen: han 
slutade det genom att säga: Deras resa till Finland 
kan man jämföra muslimerarnas resa till Mekka.

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till

Aktivitetsdag
Lördagen den 19 Maj klockan 11.00

Vid Brukshundsklubben efter Sörnoretvägen
Program:

Ringträning och andra aktiviteter och fika.

Välkommen till en trevlig dag

Medlemsutvecklingen 2006.
Under det gångna året har det inte hänt speciellt mycket om man ser till hela SSF och den troliga stagna-
tionen jag förutspådde slog in.  Det var på många platser en mycket god fågeltillgång och det kan göra att 
ytterligare ökning av medlemmarna kan förväntas.  Men det behövs initiativförmåga ute bland klubbfolk 
och medlemmar för att fånga upp de intresserade av vår jaktform.  Det är alltför mycket av låt gå mental-
iteten och negativ inställning och det håller inte i längden.  Men det finns undantag och en del klubbar 
har fina aktiviteter som också bär frukt.  Heder åt er.
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    197    247   134    261    114    167     295     96  
061231         155     135     209    196    263   132    258      99    171     291     90
Ändring       -8       +4       +5      -1       +16     -2      -3       -15     +4       -4      -6

Resultat hela SSF:       04-12-31     1911    st medlemmar.
                                   05-12-31     2009   
                                   06-12-31     1999         Totalt minskning 10 st medlemmar.             Bengt Persson.
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Morautställningen
Tämligen tandlös 
till(ut)ställning…..
Kan sägas om årets Morautställning. Många av 
Finnspetsarna och även någon Norrbottenspets 
saknade en eller flera tänder, vilket drog ner 
prissättningen på många hundar, vilka för övrigt 
enligt domaren Britt-Marie Nordquist höll bra 
kvalitet.
Bland de 13 startande Norrbottenspetsarna gick 
ingen till BIR. Segrare, tillika BIR och BIS bland 
Finnspetsarna, blev Röjbackens Labb visad av 
ägaren Jan-Erik Gudru, Färnäs. Ett stort grattis till 
segraren!

Årets utställning gynnades av perfekt väderlek. Solen 
tittade fram ibland och värmde de 47 deltagande 
hundarna med hussar och mattar. Även publik utan 
hund men med intresse för raserna hade kommit till 
utställningen vilket var glädjande.
Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare, domare, 
ringsekreterare och medhjälpare för en bra insats. 
En ros utdelas till Bosse Kånåhols som tack för att vi 
fick låna högtalar-anläggningen.
De bästa resultaten från utställningen presenteras 
nedan. Fullständig resultatlista finns på SSF 
Mellansveriges hemsida ssf-mellansverige.se. 

SSF Mellansverige gm Inge Groop

Norrbottenspets
Holaforsens Pigg, 1 Valp Björn Smids, Orsa
Pötbobäckens Truls, 1 Junkl, 1 Junkk, HP Sven-Inge Brolin, Lingbo
Klackebos Näck, 1 Ökl, 1 Ökk Hans Leijonhufvud, Sala
Pötbobäckens Skorpan, 1 Jkl, 1 Jkk Peter Johansson, Ockelbo
Pötbobäckens Vilma, 1 Jkl, 2 Jkk Peter Johansson, Ockelbo

Finsk spets
Våtsjöbergets Isa, 1 Valp, BIR-Valp,BIS-valp Börje Svensson, Sollerön
Bietarbaktes Rippe, 1 Junkl, 1 Junkk, CK Erik Korhonen, Falun
Ophera´s Smirre, 1 Junkl, 2 Junkk, HP Henrik Wiström, Hudiksvall
Obygdens Tuss, 1 Ukl, 2 Ukk, HP, R Gunnar Zackrisson, Klövsjö
Rasmus, 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 4 Bhkl Thomas Larsson, Forsbacka
Hökvallsåsens Beijo, 1 Jkl, 2 Jkk, CK, Cert, 3 Bhkl Britta Montelius, Orsa
Röjbackens Labb, 1 Jkl, 1 Jkk, CK, Cert, 1 Bhkl, BIR, BIS J-E Gudru, Färnäs
Spetsgårdens Riiki, 1 Jkl, 3 Jkk Börje Neva-Juoni, Idkerberget
Orrmyrens Viktor, 1 Ökl, 1 Ökk, CK, 2 Bhkl Rolf Graf, Långshyttan
Busjögläntans Dixie, 1 Jukl, 1 Junkk, CK, 2 Btkl Per Persson, Lima
Sita, 1 Junkl, 3 Junkk, HP Olle Östning, Leksand
Utterdalens Metsi, 1 Junkl, 2 Junkk, HP Erik Peterson, Älvdalen
Barkbergets Lahja, 1 Jkl, 1Jkk, CK, Cert, 1 Btkl, BIM Anders Thoms, Orsa
Nonsbergets Tindra, 1 Jkl, 2 Jkk A o M Häggkvist, Vemdalen
 

In memoriam

Vi har i vinter fått besked att vår vän

R u n e  B  S a m u e l s s o n 
lämnat oss för alltid. Vi stannar upp för en stund och plockar fram några fina minnen 

vi delar tillsammans. Vi tackar Dig för trevlig samvaro samt för det arbete 
Du hjälpte oss med i klubben. Vi skänker också en tanke till Dina anhöriga.

Tack Rune     SSF/Övre Norrbotten
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HUNDUTSTÄLLNING 

I JOKKMOKK
Utställningen genomfördes lördagen den 
3 februari i ridhuset Jokkmokk...
Som domare hade Aina Lundmark, Röbäck kal-
lats. Ringsekreterare var Catharina Holmbom, 
Jokkmokk och Lotta Johansson, Gällivare.

Till utställningen hade 43 hundar anmälts, varav 
13 norrbottenspetsar. Två finska spetsar och en 
norrbottenspets kom ej, så antalet blev därför 40 
och som vanligt på våra utställningar var gruppen 
jaktprovsmeriterade tikar finsk spets den största. 
Bland de anmälda var det en finska spets och en 
norrbottenspets som skulle erövra sista certet för 
att bli utställningschampion. Till utställningen var 
2 finnspetsvalpar anmälda. BIR och BIS-valp blev 
Sennev´s Pepsi, ägare Sven-Erik Lindmark, Boden.
Vi har sedan några år tillbaka att vi inte tar ut någon 
avgift för valpar. Förra året hade vi elva utställda val-
par och den som då blev BIR-valp bland nobsarna 
Lukas, ägare Ingemar Lundström, Älvsbyn, blev nu 

BIR, 1 Ukl, 1 Ukk, ck, 1 Bhkl. 
BIM bland norrbottenspetsarna blev Posbergets 
Meja, ägare Håkan Nedlund, Överkalix, 1 Junkl, 1 
Junkk, ck, 1 Btkl. BIR finsk spets blev Latanjarkas 
Diesel, ägare Mats Andersson, Norsjö, 1 Jkl, 1 Jkk, 
ck, 1 Btkl, cert, som också korades till Best in Show.
BIM finsk spets blev Tjäder Fightens Ricco, ägare 
Peter Öhman, Luleå, 1 Ukl, 1 Ukk, ck, 1 Bhkl.

Hur gick det för championaspiranterna 
Tiurtunet´s Jack II, ägare Bertil Malm, Boden, 1 Jkl, 1 Jkk, ck, 1 Bhkl, cert och 
Latanjarkas Diesel 1 Jkl, 1 Jkk, ck, 1 Btkl, cert fick bägge sitt tredje cert och blev Such.

Resultat:
Norrbottenspets
King ägare Ingvar Karlsson, Gällivare 1 Junkl, 1 Junkk, hp
Finsk spets
Nappe, ägare Birger Morén, Jokkmokk 1 Junkl, 1 Junkk, hp
Domarboskogens Tiger, ägare Anders Larsson, Luleå 1 Jkl, 2 Jkk, ck, 3 Bhkl, cert
Rahan Zakk, ägare André Nilsson, Arvidsjaur 1 Jkl, 1 Jkk, ck, 2 Bhkl, cert
Vardos Nalle, ägare Henry Norberg, Luleå 1 Ökl, 1 Ökk
Raijja, ägare Gerd Karlsson, Malmberget 1 Junkl, 1 Junkk, hp
Tjäder Fightens Ronja, ägare Håkan tallhed, Malmberget 1 Ukl, 3 Ukk, ck, R Btkl
Röja, ägare Mattias Arvidsson, Arvidsjaur 1 Ukl, 1 Ukk, ck, 2 Btkl
Nilla, ägare Kjell Johansson, Boden 1 Ukl, 2 Ukk, ck, 4 Btkl
Mikki, ägare Bo Hedman, Malmberget 1 Ukl, 4 Ukk
Latanjarkas Kickan, ägare Kent Larsson, Piteå 1 Jkl, 4 Jkk
Zera, ägare Stefan Lindmark, Kiruna 1 Jkl, 3 Jkk
Sörlidbäckens Virja, ägare Allan Brännvall, Luleå 1 Jkl, 2 Jkk, ck, 3 Btkl, cert
Latanjarkas kennel, ägare Michael Holmberg, Boliden 1 Uppfkl, hp
Ailatis Mirva, ägare Michael Holmberg, Boliden 1 Avelkl, hp

På denna utställning fick vi en ny Sjch, nämligen Vikborgs Speja, 
ägare Gunilla Falk, Jokkmokk som erhöll 2 Jkl.

Samtliga resultat finn på SSF:s hemsida. Krister Mattsson
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Hundutställning i Alfta
SSF Gävleborg inbjuder till utställning för 

Finsk spets och Norrbottenspets

Söndagen den 3 juni 2007 
Domare: Staffan Forsslund

Plats: Forsparken i Alfta  Tid: Bedömningen börjar 09.00

Anmälan och upplysningar:
Anmälan görs i första hand på webbsidan www.utebilder.se

I sista hand på SSF:s blankett till:
Christer Lindberg, Sälgs Väg 11, 828 34 EDSBYN. 

Telefon: 070-310 77 40
Anmälan tillhanda senast 26/5

Anmälningar via webbsidan deltar i utlottningen av ett fint pris!
Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga klasser 225 kronor. Betalas på plats.

Välkomna till Forsparken önskar SSF Gävleborg.

Hundutställning 
Sandviken-Östersund.

Lördagen den 26 Maj.

SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för finsk- och norrbottenspets 
i samarrangemang med Älghundsklubben Jämtland/Härjedalen.

Plats: Sandvikens nöjesplats.
Domare: Tore Strandgård. 

Anmälan och upplysningar: 
Senast Fredag den 11 Maj till Lennart Jönsson Nyvägen 9  830 51  Offerdal. 

Tel. 0640-32157, 070-6576738. 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 0 kr. 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!

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

Intresseanmälan till: 
Utbildningsledare Roger Hedlund 070-358 12 13.
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Bilder på gamla skallkungar sökes!
Vi har plats för din bild på vår fina hemsida. 

Skicka in elektroniska bilder på e-post:
kelas@passagen.se eller ett vanligt fotografi till adress.

Karl-Erik Sifvertsson
skucku 226

84040 Svenstavik

Glöm inte att skriva hundens registreringsnummer, vilket år hunden vann 
och vart vi ska skicka bilden i retur.

VÄLKOMMEN TILL 

HUNDUTSTÄLLNING I ÅSELE
SÖNDAGEN DEN 25 MARS 2007

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning
för Finskspets och Norrbottenspets. 

Plats : Åsele Ishall. Domare : Olle B Häggkvist 
ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00 Chipsläsare finns i insläppet.  

Skriftlig anmälan skickar till: 
Berith Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele

Upplysningar Berith 0941-107 16 
Sista anmälningsdagen är den 16 mars.                       

                  Anmälnings avgift kan betalas på plats eller skickas in på
Postgiro nr 485 676-1. Valp klass 50.- övriga klasser 250.-

SSF har servering med korv och hamburgare! 
Ta med familjen och besök Åsele Vintermarknad

Domarutbildning 
SSF/Gävleborg utbildning av jaktprovsdomare 

Vi ordnar utbildning av blivande jaktprovsdomare under våren 2007.

Anmäl intresse till Anders Näslund tel. 0651-21006
 

Domarutbildning i 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: 0960-216 39
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Rapport 
Från Mellansverige
Ja då var det dags att vända blad i alma-
nackan och konstatera att jaktåret börjar 
sjunga på sista versen.

Trots det så har vi ett utlyst prov kvar för den som 
vill försöka utöka meritlistan på sin fyrbente vän. 
Det sista återstående provet går uppe i Höljes den 
24 mars om förhållandena så medger. Resultatet 
kommer att redovisas på hemsidan, www.ssf-mel-
lansverige.se  så fort det är möjligt, där går det också 
att läsa resultat från de utlysta prov som varit tidi-
gare under säsongen. Mellansverige kan glädjande 
nog se en markant ökning av antalet jaktprovsstarter 
under den gångna hösten. 

Utlysta prov
Antalet starter på utlysta prov har varit 75 st. (53 
under fjolåret) Av dessa har det delats ut 5 stycken 1:
a pris, 10 st. 2:dra pris och 21 st. 3:dje pris.

Rörliga prov
Rörliga proven hittills har varit 32 stycken (19 i 
fjol) men där har inget 1:a pris kunnat delats ut. 
Däremot har 4 st. gått till ett 2:dra pris och 13 st. 
till ett 3:dje pris.Totalt har 107 starter gjorts mot 72 
under fjolåret. 

Ettor
Dom som lyckats erövra de åtråvärda ettorna 
har varit: Ajo 88p, äg. Anders Engström, Sunne. 
Spetsgårdens Riiki 80p, äg. Börje-Neva Juoni, 
Japptjärns Fia 77p, äg. Kjell Åke Axelsson, Östmark 
och till sist ytterligare en 80 poängare av Ajo, med 
ägaren Börje –Neva Juoni.
Den sistnämnda blev också korad till ”Årets skäl-
lande fågelhund” och blev efter handklappning 
belönad med diplom och plakett under årsmötet. 
Diplom överlämnades även till övriga 1:a pristagare. 
Grattis! 

Årsmötet
Årsmötet som hölls i Moraparken lördagen den 3/2 
lockade tyvärr inte mer än drygt tjugo personer. 
Årets föreläsare, den välkände naturfotografen 
Anders Björklund från Orsa, höll ett intressant före-
drag om rovdjur kontra människan i konceptet < 
På rätt Spår >. Andemeningen med konceptet är att 
få förespråkare och motståndare att kunna föra en 
vettig dialog samt att ge beslutsfattare riktiga un-
derlag för besluten. Anders Björklund avslutade 

det timslånga föredraget med mycket vackra bilder 
från ön Kodiak i Canada, där Anders tillbringat 
många veckor för att fotografera den täta stammen 
av Kodiakbjörn. Ett varmt tack till Anders för det 
genomtänkta föredraget och de fina bilderna. Efter 
föreläsningen fortsatte sedvanliga årsmöteshandlin-
gar. Verksamhetsberättelsen godkändes liksom den 
ekonomiska rapporten och styrelsen beviljades ans-
varsfrihet. Hundutställningar för kommande år är 
sökta. Antalet utlysta jaktprov kommer under nästa 
säsong att bli några fler, under förutsättning att de 
godkänns av riks.

Diplom
Ett annorlunda inslag under mötet var när ledarna 
för Leksandsproven, Lars Bäcklund och Gunnar 
Thunander egenhändigt instiftat ett pris till de 
hundar som under hösten gått till pris på nämnda 
prov. Alla pristagare, oavsett valör erhöll ett snyggt 
diplom. Tack. Medlemsantalet vid årsskiftet var 
291 st. vilket är en minskning med 8 personer från 
föregående år. Årsmötesprotokollet kommer att 
kunna läsas i sin helhet senare på hemsidan.

Styrelsen 
Styrelsen som valdes blev i stort sett densamma, 
förutom på en av suppleantplatserna där den gamle 
trotjänaren Ken Bengtsson, Insjön lämnade över till 
(tror jag) första kvinnliga styrelsemedlemmen i klub-
ben, Britt-Marie Lindgren-Antonsson, Våmhus.
Styrelsen i sin helhet: 
Ordförande Björn Sinders, kassör Inge Groop, 
sekreterare Ronney Skoog, vice ordförande Anders 
Albinsson, ledamot Conny Persson.
Suppleanter: Kjell Welam och Britt-Marie Lindgren-
Antonsson.

Ett stort tack till Ken Bengtsson för sina arbetsinsat-
ser i styrelsen. Ken kommer dock att fortsätta jobba 
i klubben som domare och provledare.

Utställning
Söndagen den 4 februari var det i sedvanlig ordning 
hundutställning på Moraparkens parkering. Av de 
drygt 50 hundar som var anmälda kom 47 till start, 
men mer om detta kan läsas separat artikel.

Nu är det bara att hoppas att våren blir så skonsam 
mot våra skogshöns att vi kan se fram emot stora och 
många fågelkullar framöver. 
                                                                              

 Ronney Skoog
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FÖRSTA FÅGELN
Lördag 20 jan 2007 
kom att bli en minnesvärd jaktdag!

Väderleksutsikterna spår snöfall i riklig 
mängd mot kvällen men just nu är det 
vinterns hittills kallaste morgon med -13, 
inte mycket ens hos oss i mellansverige. 
Nästan vindstilla och dimmorna som stigit 
ur storsiljans ännu ofrusna vatten har dri-
vit in över land och ligger som ett lock 
över trädtopparna.

Drömläge för toppjakt men fi nns det en trädskällare 
under injagning och bara en dm snö på marken är 
det hundens injagning som gäller. Sen morgon och 
biljett till eftermiddagens hockeymatch Mora-HV 
gör att det får bli en kort jakttur. I bilen över lång-
banken varifrån man ser bort över bergen kommer 
som vanligt veligheten, vart? Undrar ibland vem 
som styr men man hamnar oftast på gamla välkända 
platser...
Ser nästan direkt gamla tjäderspår i snön, Isa nosar 
lite och drar vidare över en liten bäck som brusar så 
där högt som vattendrag gör innan ett väderomslag. 
Gammal kunskap som står sig!
Isa syns inte till på andra sidan bäcken så jag ställer 
mig intill en liten gran och avvaktar, hör plötsligt ett 
skall och en tjäderhöna kommer fl ygande förbi med 
hunden rusande en bit efter.  

Fortsätter i fågelns fl yktriktning med tanke på ” 
förnyat skall” i provreglerna. Korsar en skogsväg, 

över ett litet blötområde in i en granskog med grova 
tallar insprängda…
Isa syns i full fart springa ut ur synfältet, stannar 
tills hon är tillbaka och ser att någonting intresserar 
fortfarande i omgivningen, står kvar och plötsligt 
kommer några trevande skall inifrån granskogen… 
Smyger fram en liten bit och plötsligt hör jag en 
tjäder skära näbb, rakt under står Isa fortfarande 
med lite sökande skall…
Ser genom grenverket en gammeltalltopp och i ki-
karen ser jag tjädertuppen hängande med huvudet, 
irriterad över den röda djävulen som väsnas där nere 
på marken. 
Läge! För långt håll för hagel. Den nya kombins 
kulpipa görs redo genom att hanarna spänns, snäll-
trycket aktiveras och med stöd av en trädstam kra-
mas skottet av under andlös spänning.
Tjädern försöker lyfta men vingarna bär inte och 
under ivrigt fl axande kommer marken allt närmare, 
en tanke fl yger genom huvudet att en vingskjuten 
tjädertupp kan skrämma en orutinerad unghund.
Väl framme möter en skön syn, hunden ligger på en 
stendöd tjädertupp men spår i snön visar att en kort 
batalj ägt rum med utspridda fj ädrar i omgivnin-
gen.
Tar ur fågeln och allt ätbart slinker ner i Isas mage.
Kameran är inte med men väl mobilen så jag ringer 
Mattias, min son, som gett mig kombin och prisar 
kulpipan, naturligtvis med mig bakom, som gett 
detta en lycklig utgång för mig och hunden!
Ringer uppfödaren och alla som känner Roger 
Nilsén vet att han inte maskerar känslor men den 
här dagen blir Roger upplyst om att han hamnar 
först på tredje plats, jag och Isa ligger före !!
Med bössan på axeln, tjädern i handen och hunden 
några steg framför styrs kosan mot bilen och hock-
eyn….då plötsligt Isa syns öka farten och kasta sig 
av vägen in i skogen… Får bråttom med att ladda 
om. Släpper tjädern, tar ur fi ckan en ny patron, bry-
ter pipan och blir nog väldigt lång i ansiktet, ha-
gelskottet är det som uppvisar en grop i tändhatten 
och jag som både för Mattias och Roger nämnt ett 
avstånd på 80 meter… Bestämmer mig för att hålla 
denna fadäs hemlig trots att historien missar på det 
men så får det bli!                              Börje Svensson

Våtsjöbergets Isa med en god fågelfot
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Rapport från 
Robertsforsutställningen

Lennart Edfors bedömde 48 
hundar av raserna fi nsk spets och 
norrbottenspets, den 28 januari... 

Morgonen inleddes med bedömning av valpar och 
kvicksilvret visade –18 grader, men så väl hundarna 
som deras mattar och hussar är av ett tåligt släkte 
och allt eftersom dagen fortskred steg också tempen 
och vi fi ck en solig och fi n vinterdag.
Bir bland norrbottenspetsar blev Tiurtunet`s Jack 
II, äg. Bertil Malm, Boden. Jack blev vinnare av 
Robertsfors utställningen 2007.
Bland fi nsk spets tävlade Lantajarkas Ruff  , äg. Evert 
Lindberg, Arvidsjaur och Börknäs Hera, äg. Stefan 
Eriksson, Vännäs om BIR titeln, båda fi ck certifi kat, 
vilket ledde till att Hera numera ståtar med titeln 
such.
Lantajarkas Ruff  blev dubbel champion samt fi ck 
även lägga beslag på BIR pokalen.
Njavvedalens Kiiri blev också such 
äg. Daniel Nilsson, Roknäs.

Martin Svärd

Best In Show

Tiurtunets Jack II

äg Bertil Malm
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Exteriörföreläsning 
i Arvidsjaur
I samband med Nedre Norrbottens 
årliga utställning, denna gång i 
Arvidsjaur, hölls en föreläsning om 
de nordiska spetsrasernas exteriör. 
Föreläsare var Tore Strandgård 
och Stig Brännvall, två av Sveriges 
mest kunniga och erfarna 
utställningsdomare för Finsk spets 
och Norrbottensspets. 

Tore Strandgård är även exteriördomare för 
Gråhund, Jämthund och Laikor och Stig Brännvall 
dömer även han älghundar, samt stövarraser. 

Lite drygt fyrtio åhörare hade anammat 
lokalklubbens inbjudan till den trevliga och lärorika 
föreläsningen, som varade i dryga tre timmar med 
ett kortare avbrott för kaffe och en kaka.
Strandgård och Brännvall gick ganska grundligt 
igenom hur hundar med anatomiska fel och brister 
påverkas i sitt rörelsemönster. En mängd bilder 
visades för att visualisera fel och brister i vinklar i 
både framställ och bakdelen av hundarna. Och 
givetvis visades exempel på hur en korrekt hund ska 
vara byggd. Eftersom våra hundraser är jakthundar 
är det ju högst väsentligt att hundens förmåga 
att färdas länge i skogen uppmärksammas och 
att avelsdjur som uppfyller kraven premieras och 
används för att föra raserna vidare. 

När det gäller Norrbottensspetsen tyckte både 
Strandgård och Brännvall att den exteriöra 
utvecklingen gått framåt och att rasen nu blivit 

ganska jämn, men Strandgård tyckte att det fanns 
en tendens till att allt fler Norrbottensspetsar börjar 
sakna färgpigment. Han tyckte att specialklubben 
skulle verka för att man i avelsarbetet premierade 
pigmenterade avelsdjur.

De båda föreläsarna tyckte att den finska spetsens 
exteriöra standard är något sämre idag än för tjugo 
– trettio år sedan. Men man menade att det stora 
problemet när det gäller finnspetsen idag är epilepsi. 
Strandgård trodde dock inte att problemet är större 
än att det går att rätta till om alla hjälps åt. Man 
måste vara solidariska med rasen och rapportera in 
till avelsråden om en hund drabbas av epilepsi, sa 
han.

Ansvaret för att utvecklingen går i rätt riktning för 
våra raser ligger hos Specialklubben för Skällande 
Fågelhundar och inte hos Svenska Kennelklubben 
menade föreläsarna. Och ansvaret att anlita 
domare som dömer enligt rasstandarden ligger hos 
lokalklubbarna. Man menade att allt för många 
domare var alldeles för givmilda i sin bedömning 
och att alldeles för många certifikat delades ut. 
Strandgård satte därmed ribban ganska högt redan 
på fredagskvällen och gav de utställare som sökt sig 
till Hotell Laponia en föraning om vad som komma 
skulle. Att erövra ett certifikat på utställningen 
följande dag skulle inte bli lätt!

Kvällen som sådan blev både intressant och lärorik. 
Många av oss som lyssnade blev nog lite klokare och 
kan kanske sätta ord på en del av det vi ser på våra 
och andras ögonstenar i fortsättningen. Tyvärr blev 
det en del diskussioner kring de ”nya” provreglerna. 

Tore Strandgård

Stig Brännvall

Forts nästa sida
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Undertecknad var själv inte domare när de gamla 
reglerna användes, men jag gick några få prov på 
den tiden och fick då känslan av att det krävdes 
både en bra jakthund och en taktiskt hundägare 
med minst en eller två rävar bakom öronen för att 
lyckas nå bra resultat upprepade gånger. Jag vet inte 
om jag har kunnande och erfarenhet att stödja mitt 
påstående, men min uppfattning är att man med 
dagens provregler trots allt kan gå provtiden ut i 
den skog där fågeln förhoppningsvis finns. Man 
kan alltså låta hunden göra sitt jobb utan att riskera 
att hitta för mycket fågel. Om hunden hittar mer 

än de fyra fåglar som var idealet enligt de ”gamla” 
provreglerna så ska den väl inte belastas för det, eller 
hur? 

Slutligen vill styrelsen för Nedre Norrbotten rikta 
ett stort tack till Tore och Stig för en intressant och 
lärorik föreläsning. Jag hoppas att fler lokalklubbar 
än vår satsar på att utbilda hundintresserade 
medlemmar och bjuder in kunniga föreläsare till 
liknande arrangemang. 

Per Lundgren, ordförande SSF/NN

Sammanfattning 
av 2006
i Jämtland-Härjedalen.

Den gamla styrelsen sitter kvar ännu en period, 
kassör Jörgen Jönsson sa dock att detta var hans 
sista period. Nya frivilliga kandidater anmäler sitt 
intresse till valberedningen: 
Tor-Leif Andersson tel: 0696-51139. 
Antalet medlemmar har minskat med 3 st.

På utställningen i Östersund-Sandviken 27 Maj del-
tog 33 hundar, BIS blev Keiju äg. Gerhard Nilsson 
Frösön, i Vemdalen 25 Nov. deltog 34 hundar, BIS 
blev Piika äg. Tom Gundt Vemhån.

Vi har genomfört 5st utlysta prov där antalet starter 
var 82 st. På rörliga prov genomfördes 14 st av 29 
anmälningar. Antalet hundar som gått till pris har 
ökat markant mot förra året, det har ju varit bety-
dligt bättre med fågel i år.

Nya champions i lokalklubben:
SJCH Fort-Hjort Jeppe 
äg. Erling Månsson Bispgården,
SJCH Friesgårdens Nina II 
äg. Roland Bylander Oviken
SUCH Vassåsens Aya 
äg. Johan Hansson & Daniel Wikström Strömsund, 
SUCH Spetsgårdens Riiku 
äg. Örjan Backlund Hammarstrand
NORDJCH Tiukka 
äg. Tore Björnbet 
... och sen är hon med i år igen 
Knut Östmos Talvi med hemmaort Mosvik som 
gått och tagit ett INTJCH, Grattis till er alla!

Klubbmästare
Klubbmästare blev Piika äg Tom Gundt. Östansjöns 
vandringspris till högsta poäng rörligt togs av Fort-
Hjort Jeppe äg. Erling Månsson samt Jämtlands 
Skällande fågelhund blev Röjbackens Vilma äg. 
Anders Griph Strömsund.
Skallkungen
Arbetet med att förbereda Skallkungen 2007 
är i full gång.
Till slut ETT STORT TACK till alla funktionärer 
som ställer upp och jobbar för att andra ska få sina 
hundar bedömda på jaktprov och utställningar.
Utan er järnvilja att ställa upp i er lokalklubb för 
andra, så gick inte den här verksamheten att genom-
föra. Tänk på det ni som ställer upp på jaktprov och 
utställningar, ni är där för att många ställer upp och 
arbetar ideellt. Ett uttryck av uppskattning från er 
som inte har tid eller intresse att engagera er i funk-
tionärsarbete, värmer och sporrar till nya tag.

Styrelsen SSF J-H g.m. Ordf. Lennart Jönsson 

Sillas perfekta markering gav bra present till frugan! 
Hälsnigar Tommy Ferm
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Rune B Samuelsson 
1930 – 2007-01-11.

En av de stora intiativtagarna 
till klubbens bildande och till 
norrbottenspetsens återupprättande 
har gått ur tiden.

Jag träffade Rune första gången i samband med 
jaktproven i Gällivare 1967. Där fanns förutom 
Rune, Stig Onnerfeldt, Uno Lindstedt och Juho 
Perttola. Under en av kvällarna fick jag veta att man 
skulle ansöka hos SKK om tillstånd att bilda en 
egen specialklubb för de skällande fågelhundarna, 
som då låg under en fågelhundssektion inom 
Norrbottens Älghundklubb, och att man tillsatt en 
interimsstyrelse med Rune som sekreterare. Det var 
inte så lite hemlighetsmakeri kring detta då man 
befarade att Älghundklubben skulle protestera mot 
bildandet och det man minst önskade var att de 
skulle få tid att komma med motargument.

Under sommaren hade man haft omfattande 
inventeringar av norrbottenspetsar och Onnerfeldt 
hade gjort en preliminär rasstandard. Dessa 
inventeringar visade att det fanns underlag för 
att återinföra Norrbottens Skällande Fågelhund 
nu under det nya namnet Norrbottenspets. Stig 
Onnerfeldt har ofta kallats norrbottenspetsens 
fader. Och visst, det var han som började leta efter 
resterna av nordkalottens lilla spetshund, men det 
var genom Runes stora engagemang och med hjälp 
av Uno Lindstedts lokalkännedom som detta arbete 
gav resultat. 

Samtidigt startade Rune och hans hustru Ruth 
Ukkos kennel, med de välkända finska spetsarna 
Tornedalens Ukko och Metsämiehen Anu (Akka), 
som bas. Uppfödningen blev mycket framgångsrik 
och utökades efterhand med tikarna Aljo Pörri, 
Metsämiehen Tarja m.fl. Många legendariska hundar 
kom från deras uppfödning som Nordiske mästaren 
Skallkungen Ukkos Rippe, dubble Skallkungen 
Ukkos Penu, Skallkungen Ukkos Zilva, Skallkungen 
Ukkos Sisu. Till detta kommer ett icke oansenligt 

antal jaktprovs- och utställningschampions. Dottern 
Lena har numera övertagit kennelnamnet.

Rune var en mycket aktiv man och levde ett 
händelserikt liv. Fågeljakt, spetshundar, laxfiske, 
författarskap m.m. Under senare delen av hans 
gärning blev författarskapet det dominerande. 
Där blev han det norra barrskogsbältets – Tajgans 
– talesman. Ett drygt tiotal böcker blev resultatet av 
hans författargärning.

Hundar är kortlivade och dess prestationer klingar 
snabbt av i fjärran, men litteraturen består. Runes 
författargärning kommer därför alltid att glädja och 
berika oss som valt den jaktform som mer än någon 
annan tillhör den ensamme skogsvandrarens.

Staffan Forsslund

Rune B Samuelsson
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Rörliga jaktprov 
SSF/Nedre Norrbotten

Under jaktprovssäsongen 2006 har följande resultat erövrats på rörliga jaktprov i Nedre Norrbotten:

Hund Ägare Poäng Pris        Datum
Latanjarkas Ruff  Evert Lindberg 43            0 rörl      060823
Tanja Germund Nyholm 56            3 rörl      060903  
Latanjarkas Kickan Kent Larsson 54            3 rörl      060918
Överstjuktans Nani Tommy Renberg 53            3 rörl      060922
Tiurtunet’s Jack II Bertil Malm 51            3 rörl      061004
Vikborgs Kira Roger Hellgren 48            0 rörl       061017
Zappy Ove Jonsson 26            0 rörl       061017
Tiurtunet’s Jack II Bertil Malm 75            1 rörl        061105
Latanjarkas Ozzi Ronny Andersson 55            3 rörl       061109

Markus Fougstedt

Fort Hjort JonnaFort Hjort Jonna
Äg. John LaestanderÄg. John Laestander

SSF/Gävleborg 
Anordnar aktivitetsdag den 9/6 2007

Vi träff as vid Kojbyn i Ängersjö kl 10.00 Räknar med att avsluta vid 16.00
Vi skall bl a besöka Bukölsparken och framförallt umgås under lättsamma former.

Ta med eget fi ka/matsäck. Kläder efter väder.
Frågor/anmälan Jan Andersson 0651- 165 17

Klubbnytt 
1/2007

NYA JAKTPROVSDOMARE
Mellansverige 
Johan Svälas, Orsa
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Arvidsjaur-
utställningen 25/11-06

73 hundar varav 32 var Nobsar 
och resten Finska spetsar. Så 
såg startfältet ut när SSF/Nedre 
Norrbotten arrangerade sin 
novemberutställning i Arvidsjaur. 

Då vädret var aningen slaskigt och ruggigt torde 
nog det stora flertalet hålla med om att det kändes 
trevligt att hålla till i ridhuset trots de nackdelar som 
detta kan medföra med dunkel belysning och stark 
hästdoft. 

Domare
Domare för dagen var Tore Strandgård, Kiruna, en 
man med stor erfarenhet av våra jagande småspetsar. 
Tore inledde med att berätta lite grann om sig själv 
och sina band till dessa hundar samt vad han ansåg 
vara viktigt med exteriören hos desamma. 

Bedömningen
Bedömningen inleddes med valpklassen. Utav 
de 14 valparna var det den finska spetsen Tello, 
ägare Mats Rudolfsson Åsträsk, som åkte hem 
från Arvidsjaurutställningen som BIS-valp. Bland 
norrbottenspetshanarna blev det Överstjuktans 
Argo, ägare Maria Lundin Överkalix, som tog hem 
segern och fick möta tikklassens segrare Nikita, ägare 
Ulf Lundin Korpilombolo. I den kampen slutade 
Argo som BIM och bästa norrbottenspets för dagen 
blev sålunda tiken Nikita. I hanarnas jaktklass 
delades inga certifikat ut och vad gäller tikarna så 
återfann man inte en enda utav dem i jaktklass.

Finska spetsarna
När så bedömningen gick vidare med de finska 
spetsarna så höjdes också ribban av domare 
Strandgård. Detta motiverades med att den finska 
spetsen är en större ras med betydligt fler år på nacken 
och den ska därför tåla en hårdare bedömning. 
Det enda certifikatet för dagen håvades hem av 
Börknäs Kirro, ägare Göran Wikman Lycksele, i 
hanarnas jaktklass. Detta var Kirros tredje certifikat 
och han ska sålunda nu gå under titeln Svensk 
Utställningschampion. Grattis till Göran och Kirro 
som även vann hanhundsklassen. SUCH FINUCH 
INTUCH Skarjaks Vilda Tilda rodde hem det enda 
ck som delades ut bland finnspetstikarna och fick 
möta Börknäs Kirro i kampen om BIR. Därifrån 
gick hon också segrande. Ägare till Tilda är John 

Laestander, Arjeplog. 
BIS
Så skulle då kampen om Best In Show avgöras. Efter 
noga övervägning blev det norrbottenspetsen Nikita 
som vann domare Strandgårds gunst och gick ur 
ringen som segrare. 
Stort grattis till BIS Nikita och BIS2 Skarjaks Vilda 
Tilda och deras ägare.

Avelsklass
Utställningen var dock inte riktigt över i och med 
BIS-kampen. SJCH Ailatis Mirva, ägare Michael 
Holmberg Boliden, ställde upp i avelsklassen med 
fyra avkommor. Ett 1:a pris med HP delades ut för 
ett gott avelsarbete. Samma pris fick Holmbergs 
kennel Latanjarkas i uppfödarklassen. Än en gång 
passar vi på att gratulera.

Tores intryck
Tore Strandgård sammanfattade sina intryck 
från utställningen med att norrbottenspetsen har 
haft en god exteriör utveckling medan den finska 
spetsen blivit något sämre exteriört sett utifrån 
toppen i rasens historia. Han avslutade dock med 
att poängtera att en 2:a pristagare är den normala 
hunden och uppfyller de krav som ställs på en 
funktionell jakthund. 
Tack till...
SF/Nedre Norrbotten tackar alla som ställt upp 
och arbetat med utställningen. Det är erat ideella 
arbete som gör dessa arrangemang möjliga. Vi vill 
även tacka för visat intresse vad gäller fredagkvällens 
föreläsning om hundarnas anatomi och exteriör. 
Se separat artikel angående denna.

Markus Fougstedt

Virja med en fin Tupp. Foto /ägareAllan Brännvall, Luleå
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Arvidsjaurutställningen       Bästa resultat
Norrbottenspets
Namn  Ägare                           Pris
Mestosforsens Goliat Sofi Holmgren              1 valpkl, BIR-valp
Posbergets Meja           Håkan Nedlund           1 valpkl, BIM-valp
Lukas                        Ingemar Lundström    1 Ukl, 1 Ukk
Nickbyns Roy II            Roger Nilsson, Kalix      1 Ukl, 2 Ukk
Tiurtunet’s Jack II         Bertil Malm                     1 Jkl, 2 Jkk
Zappy                            Ove Jonsson                        1 Jkl, 1 Jkk
Överstjuktans Argo     Maria Lundin                       1 Ökl, 1 Ökk, Ck, Bhkl 1, BIM
Nikita                           Ulf Lundin                          1 Ukl, 1 Ukk, Ck, Btkl 1, BIR BIS
Vilda                           Ingela Öberg                       1 Ukl, 2 Ukk

Finsk Spets
Namn                          Ägare                                Pris
Tello                                     Mats Rudolfsson                1 valpkl, BIR-valp, BIS-valp
Sörlidbäckens Chili   Göran Hellström                 1 valpkl, BIM-valp
Börknäs Kirro              Göran Wikman                   1 Jkl, 1 Jkk, Ck, Cert, Bhkl 1, BIM 
Latanjarkas Ruff            Evert Lindberg                    1 Jkl , 3 Jkk
Rahan Zakk                   André Nilsson                     1 Jkl, 2 Jkk
Latanjarkas Riisk       Per Lindgren                       1 Chkl, Ck, Bhkl 2
Sörlidbäckens Aya          Göran Hellström                 1 Jkl, 1 Jkk
Sörlidbäckens Virja      Allan Brännvall                   1 Jkl, 2 Jkk
Trixi                                 Per Lidström                        1 Jkl, 3 Jkk
Skarjaks Vilda Tilda         John Laestander                   1 Chkl, Ck, Btkl 1, BIR
Ailatis Mirva                     Michael Holmberg              1 Avelkl, HP
Latanjarkas Kennel      Michael Holmberg              1 Uppfkl, HP

Stort grattis till BIS Nikita och BIS2 Skarjaks Vilda Tilda och deras ägare.
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Rapport 
från SSF/NKI

Norrbottens kust och inland höll sitt årsmöte i Luleå den 3 februari. 
Årsmöteshandlingarna var snabbt avklarade. Niklas Lundberg och Lena 
Isacson hade avsagt sig omval, vi tackar dom för sitt arbete i styrelsen 
under flera år. Efter konstituering så ser styrelsen ut på följande sätt:

SSF Norrbottens Kust och Inlands 
verksamhetsberättelse för 2006

Verksamheten har bedrivits enligt de riktlinjer som 
antogs vid årsmötet 2006. Styrelsen har hållit 3 
protokollförda möten under året. Utöver det så har 
vi haft ett flertal arbetsträffar inför utställningen och 
Skallkungsfinalen.
 Medlemsantalet var vid årets slut 135, vilket är en 
ökning med 4 medlemmar från 2005. 
Ekonomin är fortfarande god. Årsbokslutet visar ett 
budgeterat underskott för verksamhetsåret.

Utställningen i mars samlade 52 hundar. Domare 
var Staffan Forslund, Storvik. BIS blev Pakkasrustan 
Sindi, ägare Seppo Pohjanoksa, Kalajoki, Finland. 
BIS 2:a blev Jahti-Impan Jörö, ägare Mika Pajari, 
Keminmaa, Finland.
Riksårsmötet i april hölls i Sollefteå. Våra ombud 
var Anders Morin, Anders Larsson och Niklas 
Lundberg.

Den stora arbetsuppgiften för vår klubb i år var 
att arrangera Skallkungsfinalen. Ett digert arbete 
som vi klarade av på bästa sätt. Bra marker, mat, 
logi och i övrigt ett utmärkt arrangemang som har 
krävt mycket tid och kraft under hela säsongen. Ett 
stort tack till ALLA som hjälpt till på något sätt. 
Segrare för andra året i rad blev Sörlidbäckens Kita, 
ägare Peter Persson, Storuman. Vår representant var 

Sennev´s Pepi, ägare Sven-Erik Lindmark, Boden, 
på 10:e plats i en tävling där alla hundar utom en 
gick till pris.

Klubbmästare med en inteckning i vandringspriset 
”Nalles minne” blev Njavvedalens Mitzi, 73p ägare 
Mattias Persson, Luleå.

Nordiska Mästaren 2006 heter Obygdens Nätti, 
ägare Anders Morin, Kalix. Hon var bästa hund 
båda dagarna när tävlingen avgjordes i Ylivieska, 
Finland i november.

På jaktproven har vi haft 69 starter på utlysta prov 
och 9 starter på rörliga prov. 
Vi tvingades tyvärr att ställa in båda senhöstproven, 
oktoberhelgen pga. markbrist och brist på provledare. 
Novemberprovet kunde inte genomföras eftersom 
snön låg för djup den helgen.

Lars Holmgren, Mattias Persson, Peter Jacobsson och 
Matti Rimpisalo är nyutbildade jaktprovsdomare..
Klubben har nu 19 domare varav 4 är provledare.  
Styrelsen tackar för det gångna 
året och ställer våra platser till 
årsmötets förfogande.

Luleå den 3 februari 2007  Styrelsen

Ordförande Anders Morin, Kalix
Vice ordf. Magnus Törkvist, Råneå
Sekreterare Anders Larsson, Luleå
Kassör Assar Siverplatz, Börjelsbyn
 Matti Rimpisalo, Töre
Suppleanter  Roger Eklund, Påläng
 Sven-Erik Lindmark, Boden
Valberedning    Göran Östlund, Kalix ,sammank.
 Niklas Lundberg, Gammelstad
 Tord Isaksson, Kalix-Nyborg
Revisorer  Roger Nilsson, Granån
 Einar Lantz, Kalix 

Kroknäbbens Arrak

��



Finsk spets
Roland Lundgren 
Hällfors 48 , 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77

Birger Backebjörk
Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas 
Tel. 0975-510 05

Finsk spets, valphänvisning
Daniel Byqvist, Vik läe  5483, 82141 Bollnäs
Tel. 0278-230 07

Norrbottenspets
Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby 
Tel. 0954-146 24

Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina 
Tel. 0940-557 54, 070-688 45 53

Norrbottenspets, valphänvisning
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo
Tel. 0977-102 33

Avelsråd

KLUBBMÄSTARE 
VÄSTERBOTTENS KUSTLAND 2006

Röjmyrens Tanya 
Röjmyrens Tanya hade en framgångsrik  karriär det 
gångna året, 82 p på Vilhelminaprovet, segrade i 
Norsjö på 54 poäng, erhöll en hedrande 2:a plats på 
skallkungstävlingen med 72 poäng.

Förutom klubbmästar pokalen tog hon en inteck-
ning i lokalklubbens vandringspris, samt får nöjet 
att gravera sitt namn på ramen  av Harry Forsells 
anrika tjädertavla, som en mägd duktiga hundar 
haft i sin ägo tidigare.

Stort grattis till Gunnar Lundberg, 
Bureå, med rätta stolt ägare till 
Tanya.

GRATIS JAKTPROV
OBS! under 2007 kommer Västerbottens 
kustland att erbjuda samtliga medlemmar 
möjligheten till en gratis start på jaktprov , 
rörligt eller utlyst prov inom lokalklubbens 
område. 
(gäller ej Vilhelmina provet)

Klubbmästare 2006

Röjmyrens Tanya

äg Gunnar Lundberg
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RAPPORT 
FRÅN ÖVRE NORRBOTTEN

SSF Övre Norrbotten har sitt årsmöte den 17 feb-
ruari 2007 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 två protokollförda möten un-
der verksamhetsåret.

MEDLEMSANTALET
Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 156, 
varav 3 familjemedlemmar, vilket är 8 färre än 
2005.

EKONOMI
För det gångna året kunde kassören uppvisa ett eko-
nomiskt överskott på 14 417:70 kronor.

DOMARUTBILDNING
Under året har genomförts teorikurs för blivande 
domare. Stefan Ejderlöf, Jörgen Estholm och Daniel 
Nilsson har genomfört aspiranttjänstgöring och 
auktoriserats som jaktprovsdomare. Lokalklubben 
har därmed 24 jaktprovsdomare och av dessa är 10 
provledare.

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

JAKTPROVSVERKSAMHETEN
Vi kan nu summera höstens jaktprovsverksamhet 
och notera glädjande resultat. Antalet jaktprovsstart-
er jämfört med föregående år har ökat något. 2006 
genomfördes sexton utlysta jaktprov. På dessa jak-
tprov har genomförts 98 starter inkl rörliga prov, 
som uppgick till 33 starter. På dessa 98 starter 2006 
har tjugoåtta ettor erövrats vilket resulterat i föl-
jande champions:

Dubbelchampions 2006
Sjch Such Isku, ägare Ivar Karkiainen, Porjus

Jaktchampions 2006
Ailatis Mirva, ägare Michael Holmberg
Njavvedalens Kiiri, ägare Daniel Nilsson 
Tuomiluoman Essi, ägare Stefan Stålnacke 

Här följer nu provledarrapporterna 
som inte tidigare publicerats:

Utlyst jaktprov i Porjus 11 – 12 november 2006 
– provledare Ivar Karkiainen
Lördag 06.00 Det ser ut som om SMHI återigen har 
spått vädret i någon form av kula. Visst blåser det 
måttligt men ovädret syns inte till. 07.00 Samling 
vid pumpen. Mörkt ute, ja nog går det fort med 
att vänja sig vid sommartid, men vintertid är något 
annat. Sex hundförare har mött upp denna morgon. 
Vi lottar områden och domare till ekipagen, dricker 
kaffe och slänger lite käft med varann.
07.30 Provgrupperna ger sig ut till områdena, 
förväntansfulla på att få visa vad hundarna går för, 
inte minst efter gångna helgs fantastiska resultat 
med 95 poäng i topp. 08.00 VAD HÄNDER.
Det är som om himlen öppnar sig från alla håll. Det 
börjar att snöa, vinden tar ordentlig fart. Snöovädret 
som SMHI varnade för har anlänt 8 timmar sen, 
men det kom i alla fall.
Resultat: Jan Engmans Kjälle 5 poäng, Assar Tievas 
Minna 6 poäng, John Wallbergs Poju 42 poäng och 
Michael Holmbergs Mirva 44 poäng. Alla utan 
pris på hundarna. De två hundarna som för da-
gen lyckades att höra vart fåglarna flög var Johan 
Lehmivaaras Tippa 56 poäng och Roger Strandelins 
Jekko 64 poäng. De bägge lyckades med bedriften 
att ta var sitt 3:e pris ekl.
Söndag 06.00 Vinden har bedarrat ordentligt till 
i dag men det snöar fortfarande. Under nattens 
oväder har det kommit cirka 15 cm. Snö som har 
packats till drivor utanför på gården. 07.30 Åter 
samling. Det är fyra tappra kvar sen gårdagen, och 
för första gången ser jag att hundförare hänger lite 
med huvudena. Går det att genomföra ett prov 
idag? Kommer hundarna att kunna färdas i snön? 
Kommer det gå att ta sig fram till provområdena? 
Vi tar ut områden i nära anslutning till större vägar 
och uppmanar hundförarna att gå med hundarna 
kopplade för att komma från trafikerade vägar.
08.15 Ekipagen ger sig ut på en troligen tung 
promenad i hyfsad, packad snö. 14.30 Alla tillbaka 
helskinnade! Okay, en del halta, andra har ont i ryg-
gen osv. Men frisk luft har ingen dött av. Vid re-
dovisningen av dagens prov inser man hur otroligt 
duktiga hundarna har varit en sådan här dag. Man 
har visat mig bilder där vissa hundar knappt syns i 
snön, där hundförare har trampat ner i gropar och 
haft snö nästan upp till midjan.
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Detta till trots har alla hundarna gått till pris. 
John Wallbergs Poju 62 poäng = 3:e pris, Roger 
Strandelins Jekko 74 poäng = 2:a pris, Jan Engmans 
Kjälle 78 poäng = 1:a pris, och så dagens presta-
tion och yngst av alla Hakojen Tippa, ägare Johan 
Lehmivaara som fick ihop hela 89 poäng = 1:a pris 
ekl. Helt otroligt hundar, förare och tack till domar-
na som ställde upp och dömde i dagarna två.

Rörliga prov 
– provledare Rainer Lyngmark och Ove Sjöstöm
Perioden 21 augusti – 16 november 2006
Det har genomförts 33 rörliga prov under säsongen. 
Med en storanhopning i månadsskarven 
oktober-november resultaten fördelades:
1:a pris 15, 2:a pris 6, 3:e pris 5, 0 pris 7 

Fågel tillgången har varit god.
Med ett snitt på 3,45 fåglar per prov vi vill tacka 
alla domare som ställt upp och dömt hundar under 
säsongen.

RÖRLIGA JAKTPROV
Genomförda perioden 1 november – 16 november: 
Hundens namn, Ägare Poäng Pris Antal FM Datum     
Ina, Reinfors Kent  76     1  3+0  061109  
Ina, Reinfors Kent 82  1  3+0  061030   
Latanjarkas Diesel, Andersson Mats  82  1 3+0  061110   
Latanjarkas Mira, Ejderlöf Stefan  82     1  3+0   061116   
Linadalens Kiira, Backebjörk Birger 80     1  3+0   061107   
Tuomiluoman Essi, Stålnacke Stefan 78     1  3+0   061115  
Linadalens Kiira, Backebjörk Birger 70     2  5+0   061109  
Sennev´s Tina, Mella Dan                  74     2  6+0   061109  
Vikborgs Kira, Hellgren Roger 72 2   4+0         061113 
Ricko Krypsjö, Kristian 54 3  3+0         061101  
 
DOMARE SOM DÖMT FLEST JAKTPROV 2006
Krister Mattsson har dömt flest jaktprov under året -15 hundar. 
Övriga som dömt jaktprov:
Ove Sjöström  9 hundar
Rainer Lyngmark  9 -”-
Ivar Karkiainen  9 -”-
Johan Lehmivaara  8 -”-

LOKALKLUBBENS VANDRINGSPRIS
2006 års vinnare och 3:a inteckningen i det nya priset fick Vikborgs Speja, ägare Gunilla Falk, Jokkmokk.
Här följer en redogörelse över de meriter som korade vinnaren: 
VIKBORGS SPEJA S29361/2004 Född: 2004 04 04
Ägare:              Gunilla Falk, Jokkmokk           
Utställning:       Jokkmokk   2006 02 04   3 Jkl  1 p
Jaktprov:    
Porjus         2006 08 26   1 utl  84 p 8p
Jokkmokk   2006 11 12   1 utl  82 p  6 p   
  Summa: 15 p
    Krister Mattsson

En Åflådalisk valphög
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De aspekter man bör ta hänsyn till är: 
Hälsa, Funktion, Mentalitet, Genetisk variation 
och Exteriör. En avelsstrategi bör också innehålla 
mätbara mål och därtill ha en fastställd tidsplan. 
Tidsplanen ska vara realistisk, 5-10 år är oftast 
lagom.
Hur vet vi att den är realistisk? 
Där är SKK:s Avelskommitté, klubbarnas rådgivare 
och bollplank under arbetets gång.  Det är de som 
också i slutändan ska godkänna klubbarnas RAS. 
Hur ska arbetet med RAS organiseras och 
hur får man med alla på strategin?
Det ska vara en mycket bred förankring i klubben.
En kort sammanfattning: 
Man ska först arbeta fram en stomme och hämta 
sedan in uppfödarna och hundägarnas synpunkter.
Utarbeta sedan fram nästa version osv och förankra 
och för en kontinuerlig dialog med klubbens med-
lemmar.  För att få med alla på det här, är det viktigt 
att det förs en diskussion och debatt inom klubben.  
Det är inte bara uppfödare som ska komma till tals. 
Även hundägare och valpköpare kan bidra med såväl 
kunskap som åsikter. 
Klubbtidningen är ett viktigt forum, avelskonfer-
enser ett annat. Det ska understrykas hur angeläget 
det är att den rasspecifika avelsstrategin förankras 
hos medlemmarna, lämpligen på årsmötena.
När ska RAS vara färdigt?
Enligt KF 2001 beslut till 2004. Har klubbarna inte 
hunnit färdig till dess, måste dock klubbarna ink-
omma med lägesrapport till Avelskommittén före 
2004 slut och ange när RAS beräknas vara färdigt.
(Slut sammandrag).
Lite klarläggande.
På många håll inom klubbarna så florerar den synen 
att Kennelklubben, den kan vi strunta i, de lever 
sitt eget liv i Stockholm. Den diskussionen har vi 
hört i andra sammanhang. Inget kan vara mer fel.   
Jag ska kortfattat förklara varför.  Sv Kennelklubben 
är en sammanslutning av en mängd specialklub-
bar och länsklubbar spridda över hela vårt land. Vi 
själva är en del av kennelklubben i och med att vi 
är medlemar i en specialklubb. Det är endast kan-
sliet som finns i Spånga. Högsta beslutande organ 
är Kennelfullmäktige, som hålls vartannat år, där 
varje klubb har rätt att ha ett visst antal delegater 
beroende på klubbens storlek. För SSF del är det 
två delegater. Den klubb som inte sänder dit sina 
delegater har ju ingen chans att påverka de beslut 

Rasspecifika 
avelsstrategier-RAS
(Ur SKK:s hemsida, ett sammandrag.)
På Svenska Kennelklubbens 
Kennelfullmäktige, (KF) 2001, beslöts att 
det för varje hundras ska finnas en s.k. 
rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget till att 
utforma dessa lades på specialklubbarna 
och arbetet skulle vara klart under 2004.

Vad är en avelsstrategi och behövs den?
Hundavel är numera utsatt för hård granskning från 
många håll, och inte minst från media.
Europarådet presenterade 1987 en konvention om 
hållande av sällskapsdjur och avel av densamma. 
Där påpekades vikten av en sund och genetisk håll-
bar avel, d v s en avel som inte leder till defekta eller 
sjuka djur och som bygger på långsiktighet.
Allra viktigast är kanske inte påtryckningar utifrån 
utan det faktum att de flesta av landets uppfödare 
själva har intentionen att föda upp friska och sunda 
hundar med goda mentala egenskaper, en strävan 
som kommer i uttryck i SKK:s Avelspolicy.  Men 
hur ska det göras, hur vet vi vilka avelsdjur som ska 
väljas och vilka egenskaper som ska prioriteras?
I arbetet med hundarnas hälsa finns det sedan 20 
år tillbaka ett, av SKK formulerat, genetisk häl-
soprogram. Klubbarna kan ansöka om att ansluta 
de raser de önskar ska omfattas av programmet.  
Hälsoprogrammet bygger på att det finns en under-
söknings och diagnosticeringsmetod som är veder-
tagen.  I de fall en ras har mer framträdande defekter 
som inte kan passas in i de generella programmen 
bör man hellre inrikta sig på vad som är viktigt i den 
rasen.  Efter att behandlat alla raser mer eller mindre 
lika med hänsyn till hälsa anses nu tiden mogen för 
individuellt utformade avelsstrategier för respektive 
ras. Detta är nödvändigt för att utvecklingen ska 
fortgå i den riktning vi önskar.
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är alltså en 
handlingsplan för avel inom en specifik ras.

Vad behöver vi veta och var 
hittar vi informationen?
Arbetet med RAS kan indelas i tre delar:
1.Rasens historiska bakgrund och utveckling
2.Beskrivning av nuläget
3.Slutsatser, målinriktning och prioriteringar för 
framtiden..

�8



Saxdalen 20070211

Provledarrapport SSF-SYD  
september 2006 t.o.m. januari 
2007.

Utlysta prov
På utlyst prov har bara fem hundar startat. Dels för 
att fågeltillgången varit dålig de senaste åren och 
dels för att det i området södra dalarna fi nns fl era 
vargfl ockar och enstaka vargar här och där. Det är 
inte många hundägare som vill släppa sin hund och 
inte få använda pejlutrustningen.
Det har på de marker jag jagar på funnits en hel 
del ungfågel av både orre och tjäder. Det har varit 
lättare att jaga och gå jaktprov i år än de senaste 3-4 
åren.
De utlysta proven började med det internationella 
provet i Skinnskatteberg.
Den enda hund som startade var Börje Neva-Juonis 
hund Spetsgårdens Riiki.
Riiki gjorde ett utmärkt arbete med först en orrfl ock 
och sedan även arbete med tjäder. Riiki hade efter 
tre timmar fyra ståndskall med rätt markering och 
några kortare arbeten i orrfl ocken. Jag kan också 
nämna att det inte räckte med ett skogsprottokoll, 
jag fi ck lov att använda två stycken. Riiki tog en etta 
på 84 p och cacit.
Till provet Grängesberg/Högfors kom det två 
hundar för att gå tre prov.
Det var Inge Enbackas hund Röjbackens Jaki och 
Tim Lindqvists hund Domarboskogens Cacke. 
Båda hundarna gick varsin nolla men på söndagen 
fi ck Cacke ihop 73 p och kvalade därmed till 
skallkungtävlingen där han blev sexa.

Till provet i Björsjö kom bara en hund och det 
var återigen Tim Lindqvist med Cacke. Vädret var 
uruselt med mycket snö skare och hård vind. Cacke 
hade först ett kort arbete med orre och sedan ett 
fullt jobb på en Järpe som tyvär inte skulle räknas. 
Det var ändå mycket intresant att komma fram på 
det skallet för Cacke stod och skällde i ett björnide. 
En urgrävd myrstack som det syntes tydligt att en 
björn varit och grävt i.
De rörliga proven lockade sex hundar till start. 
Röjbackens Katinka 1:a 75 p ägare KG Ekroos
Styggbergets Eija    2:a 70 p ägare Göran Eriksson
Röjbackens Aipo    3:a 62 p ägare Rolf Ressem
Röjbackens Labb   3:a 51 p ägare Jan Erik Gudru
Junkbodals Nicko  0:a 27 p ägare Ulf Hägert
Röjbackens Jaki    0:a 23 p ägare Inge Enbacka 

PROVLEDARE GÖRAN ERIKSSON

som fattas där.
På KF väljs kennelklubbens styrelse, som i sin tur 
utser kommittéer som arbetar inom sitt specialom-
råde. De allra fl esta kommer utifrån landet och 
inte från Stockholm. Under åren arrangerar SKK 
specialklubbsmöten, avelsrådsträff ar m.m. där klub-
barna också kan göra sin röst hörd.
SKK ”äger” alla raser, men sätter ut rasansvaret 
på klubbarna och SKK har huvudansvaret för hur 
raserna fortlever. Under de senare KF möten har frå-
gan aktuelliserats och den kommer troligen upp på 
årets KF också. 
Vad jag vet har SSF inte deltagit på de senaste 
KF eller specialklubbsmötena .  

Tyvärr kan man konstatera att SSF tillhör den lilla 

skara av klubbar som inte har, vad jag vet, kommit 
igång med arbetet än, trots fl era uppmaningar från 
SKK:s Avelskommitté.
Det fi nns förslag som eventuellt kommer upp i årets 
KF, om att de klubbar som inte inkommer med 
RAS under det här eller nästa år, kommer att tappa 
rasansvaret. 
Det blir då Kennelklubben som tar över hela ansva-
ret och vi står där utan våra raser. Så drastiskt hop-
pas vi att det inte blir, men man vet aldrig.
Detta inlägg är skrivet på 
vädjan av SKK:s Avelskommitté.

Bengt Persson
Ledamot i SKK:S Uppfödarekommitté

Zack tar en paus i Börtnan 2006 
Ägare Pär-Ragnar Frank, Ljusdal
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Riksårsmötet 2007 i Kalix
Lördagen den 31 mars kl. 13.00 i Kalix Folkets Hus

Rum och supé bokas på Hotell Valhall, tfn 0923-15900
Uppge SSF och bokningsnummer G 040 549. 

Ni som har hunden med till utställningen och vill ha den på rummet skall 
ange det vid bokningstillfället. Boka snarast möjligt.
Upplysningar genom Anders Morin tfn 0923-13390

Välkomna!    SSF Norrbottens kust och inland

Riksutställningen 2007
SSF Norrbottens kust och inland

 inbjuder till riksutställning för 
finsk spets och norrbottenspets i 
Kalix söndagen den 1 april 2007. 

Domare: Pekka Kortekangas, Nurmes, Finland

Utställningsplats Centrumskolans parkering, skyltat från E4.
Id och vaccinationskontroll kl. 09.00. Bedömningen börjar kl. 10.00.

Skriftlig anmälan senast 22 mars till: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, tfn 0923-137 29 (kvällstid). 

Anmälningsavgift valpklass 6-9 månader gratis, övriga 250 kr. 
Avgiften inbetalas på PG 98 04 77-4

För utlandsregistrerad hund gäller att kopia på stamtavlan ska medfölja anmälan.
Servering finns på plats. 

Välkomna till Kalix!

SSF Medelpad inbjuder jaktprovsintresserade till

Domareutbildning
Intresseanmälan görs till:

Kjell Pettersson, 0691-20735 /070-3989819 eller
Bengt-Olof Norberg, 060-25444/070-6313298 

Välkommen!
SSF Medelpad
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HUNDUTSTÄLLNING
- STORUMANUTSTÄLLNINGEN - 

LÖRDAGEN DEN 14 APRIL 2007 kl. 10.00
SSF Västerbotten Lappmark inbjuder till utställning

för Finskspets och Norrbottenspets 
Plats: Röbroskolan

 Domare : Erna-Britt Nordin 
ID-Vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00Chips läsare fi nns i insläppet. 

Skriftlig anmälan skickas till:
Berith Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele Tel. 0941-107 16

 Anmälnings avgift kan betalas på plats eller skickas in på
Postgiro nr 485 676-1

Valp 50:- övriga klasser 250:-
 Sista anmälningsdag fredagen den 6 april 2007

 SSF har servering med hamburgare!         Välkomna!

Nyhet!
• Patellaundersökning
• Tandstatus 
• Ögonlysning 
Gör detta i samband med Storumanutställningen. 
Spara bensinpengar och semesterdagar!

Vetrinär Gertrud Burman Skellefteå 
besöker Storumanutställningen och 

undersöker hundar hela dagen!

Anmälan görs till Berith Nordin Tel. 0941-107 16

Bara under 
Storuman-

utställningen

Teorikurs i Västerbottens Lappmark
SSF/Västerbotten Lappmark anordnar 

en teorikurs för nya 

JAKTPROVSDOMARE 

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.

Anmälan till Lars Sundvall tel. 070-645 92 42, eller sekreterare 
Thomas Jonsson Tel.0953-205 22, 070-668 05 22.
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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

Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com

Vice ordförande 
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu

Sekreterare 
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36, 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, Alderkittsvägen 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, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.

Avelsrådskommitté
Sammankallande  och täckhundshänvisning finsk spets
Birger Backebjörk, Strandvägen 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
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, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977 – 102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se

Statistik
Niklas Lundberg, Holmenvägen 15, 952 50 Kalix-Nyborg, tel 0923-159 12, e-post  nilu@telia.com

Priskommitté
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu

Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post  bengt.per@telia.com

Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se

Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan Ove Sjöström, adress se ovan och Jan Dahlin, adress se ovan
Berit Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele, tel. 0941-107 16, e-post: berith.nordin@ktv.asele.se
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10

Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Postgiro: 48 80 89-4
Ordförande: Krister Mattsson, Hantverkargatan 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
Ordförande: Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6645570, 
e-post: per.lundgren@arvidsjaur.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
Fredrik Söderlund, Västeralnö 2500, 894 95 Moliden, tel. 0660-379069
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 spetsgardens@glocalnet.net
Sekreterare: Egon Rongdén, Berglundavägen 1, 860 30 Sörberge, tel 060-570062, 0705-131433, 
e-post: egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Sture Eriksson, Terassvägen 2, 840 10 Ljungaverk. Tel: 0691-326 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
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post:  ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280 – 718 96                     

Sydsverige
Postgiro:  91 53 14-9
Ordförande: Tomas Salander, Ludvikavägen 8, Björsjö, 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

Åfl odalens Oden
Åfl odalens Oden

Sörlidbäckens Virja
Sörlidbäckens VirjaÄgare/fotoÄgare/foto
Allan Brännvall, Luleå
Allan Brännvall, Luleå
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