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Sammanfattning
Efter två år som region-
representant för den södra 
regionen valdes jag år 2004 
vid fullmäktige i Sundsvall 
till ordförande för SSF. 
Under min tid i riksstyrelsen har jag haft förmånen 
att få lära känna många duktiga och hängivna ”hun-
dmänniskor”. –Tack till er alla!
När jag nu skriver min ”sista” ledare (jag har för 
avsikt att avgå vid kommande fullmäktigemöte) 
ska jag försöka göra en sammanfattning och nämna 
det som jag tycker ha varit det som stuckit ut under 
mina fem år som riksordförande.

Under mitt första år som ordförande präglades de-
batten mycket av frågan ”var, när och hur” rörliga 
jaktprov skulle få genomföras. Frågan följde med 
in i stämman 2005 genom motioner och debatter 
i olika former, frågan avgjordes så småningom och 
finns nu med i våra gällande provregler.
Ser vi till kommande heta frågor inom provregelre-
videringar så är jag övertygad om att utbredningen 
av rovdjuren och då främst vargen kommer att i allt 
större grad aktualisera frågan om att få använda pejl 
under jaktprov.

2005 påbörjades arbetet med att anordna en ex-
teriördomarkonferens, att anordna en sådan är 
ett stort projekt och arbetet pågår fortfarande i 
skrivande stund. Konferensen kommer att hållas 
tillsammans med SÄK (Svenska Älghundsklubben) 
utanför Sundsvall. Många har arbetat med kom-
pendierna som skall användas på konferensen 
men de som lagt ner mest arbete är nog ändå Ewa 
Widstrand och Erna-Britt Nordin vilka jag härmed 
tar tillfället i akt att tacka.
Vidare fick vi alla stifta bekantskap med Göran 
Hellström, vår nye redaktör för medlemstidningen 

Åke Jonsson
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av 

valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.

”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”, 
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.

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
1/2009 ..................... 10 februari ............................................15 mars 
2/2009  .................... 10 maj  ..................................................15 juni
3/2009 ..................... 10 augusti .............................................15 september
4/2009 ..................... 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.

Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.

Illustratör: Leif Holmqvist

Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-
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Medlemsutvecklingen 2008.
Under det senaste året har det varit i stort sett lika 
många nya medlemmar som gamla som har slutat, 
skillnaden är endast två stycken.
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

071231         166     139     185    190    257   134    231      92    176     278     81

081231         163     147     177    188    259   129    237    100    170     286     76
 
Ändring sen ifjol
                     -3        +8        -8      -2       +2      -5     +6        +8      -6      +8       -5

Resultat årsvis hela SSF:   2004     1911  st medlemmar.
                                           2005     2009   
                                           2006     1999
                                           2007     1930
                                           2008     1932 

Totalt ökning  i år med  2 st  medlemmar.         Bengt Persson

En stolt Stenslands Orvar 
med en ung tjädertupp
Foto: Lars-Erik Arnquist
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Ståndskall. Göran har enligt min mening lyft tid-
ningen flera nivåer med sitt sätt att mixa bilder och 
text på ett attraktivt sätt och jag hoppas att Göran 
fortsätter i den här rollen länge.
Vinterdagarna i Finland är något utöver det vanliga 
och 2006 hade jag förmånen att som inbjuden gäst 
besöka dessa i Kajaani, en ort belägen i nordöstra 
Finland inte så långt från den Ryska gränsen. Att 
vara med om en sådan tillställning är något som 
varje sann vän av trädskällare borde försöka efter-
sträva,
2007 blev året då vi ingick samarbete med Finland 
i försöken att ”slutgiltigt” hitta svaret på frågan 
om hur epilepsin skall besegras. Vår då avelsråd-
sansvarige Birger Backebjörk inledde samarbetet 
med vår systerförening i Finland för att genom 
genforskning hitta svaret på arvsgången och om 
det genom selektivt avelsurval går att få bort den 
ärftligt betingade epilepsin ur våra trädskällarraser. 
Forskningsresultatet kommer givetvis att ha stor be-
tydelse även för andra hundraser. Några svar på våra 
frågeställningar har ännu inte kommit men jag hop-
pas av hela mitt hjärta att vi hittar nyckeln till en så 
gott som ep-fri trädskällare.
På en jakttur i Älvdalen nås jag via mobiltelefonen 
av beskedet att Krister Mattson hastigt och allvarligt 
insjuknat och paniken sprider sig i mig, Krister är ju 
klubbens sekreterare och den som alla vi övriga lutat 
oss emot vad gäller information över nuvarande och 
tidigare styrelsers beslut!
Hela styrelsen inser att här måste en ändring till, 
vi förstår också att vi troligen inte någonsin i fram-
tiden hittar en sekreterare som är villig att tå på sig 
så mycket arbetsuppgifter som Krister genom åren 
skämt bort oss med, styrelsen inleder ett arbete med 
ansvarsbeskrivningar för olika kommittéer m.m. för 
att inte i framtiden så uppenbart som nu stå och 
falla med att en styrelsemedlem försvinner ur sitt 
uppdrag. Om jag inte är felunderrättad saknar vi 

fortfarande våra uppgifter som ligger i Kristers pri-
vata dator men jag vet att Ivar Karkiainen jobbar på 
att vi ska tillgång till dessa.
Krister och jag har vid flera tillfällen högljutt oss 
emellan diskuterat frågor där våra åsikter gått isär, 
när sen frågan varit avgjord var den historia och vi 
arbetade vidare sida vid sida vilket gör att jag hyser 
stor respekt för Krister. Tack Krister och hoppas du 
mår bra!
Vi skriver 2008 och som en skänk från ovan ringer 
en för mig okänd medlem och säger - Jag tycker att 
vi borde förnya hemsidan, jag och en kompis till 
mig är beredda att utföra arbetet om styrelsen ger 
oss tillåtelse.
Hemsidan hade under en tid varit ett hett samtal-
sämne inom styrelsen, vi visste att Kela som under 
en mängd av år skött vår hemsida ville kliva av men 
snällt fortsatte att administrera den vi hade och som 
med åren blivit något passé i jämförelse med mod-
erna hemsidor.
Han som ringde heter Bosse Zetterberg och resulta-
tet av hans arbete ser ni på tradskallare.se, 
tack Bosse!
Höst och jaktsäsong och jag blir själv hastigt sjuk, 
Thomas Jonsson sköter med den äran mitt uppdrag 
under några hektiska månader fram till nyår då jag 
åter klev in i ordföranderollen för att avsluta min 
sejour i riksstyrelsen.
Framtiden
Jag lämnar med varm hand över ordförandeklub-
ban till den som nu blir vald som ordförande vid 
årsmötet på Harsa (f.ö bara dryga milen från den 
plats där min postlåda bor) och önskar honom/
henne allt gott. Jag hoppas också att den nya sty-
relsen får chans att utveckla verksamheten så att den 
passar för framtidens jägare och inte nödvändigtvis 
behöver följa de linjer som vi gamla klubbfunktion-
ärer i en svunnen tid ansåg vara de rätta.
Tack för min tid och skitjakt på er!

Åke Jonsson

Ledare  forts...

Från

Redaktören
Det vore önskvärt om ni döpte 
era filer på ett bättre sätt. 
Kolla förklaringen till höger... 

Exempelvis: 
1.   Filen om Tallbergsprovet döps till: 
 "Tallbergsprovet 10 aug.doc"
2:  Bilden Skarfjällets Ryfus döps till:
 "Skarfjällets Ryfus"
Ni förstår säkert vad jag menar. I dagsläget finns det 
ofta ingen logik mellan namnet och innehållet i fil-
erna vilket gör mig mer förvirrad än vanligt.   

Red. Göran
�



Information från avelsrådet

Finskspets
Valpregistrering
Valpregistreringen är klar och den visar att 335 valpar registrerats under 2008. Av dessa är 161 tikar och 
174 hanar. Man kan säga att det är en positiv trend då vi en tid legat under 300 registreringar de två senaste 
åren.
Patellastatistik
Studerar man patellaundersökningarn för de senaste åren och kopplar den till antal registrerade valpar ligger 
vi runt ca 19- 20% undersökta hundar per år. Motsvarande siffror för Finland är mellan 10-15%.

År  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007
Sv  19%  17%   20%   24%  20%  28%   21%   22%  19%   14% 
Fin  11%  9%    12%   12%  14%  14%   15%   14%  11%    6% 

Att siffrorna är låga för 2007 beror på att den genomsnittliga undersöknings åldern förnärvarande är 14 
månader. Siffrorna innan 2007 kan också förändras lite över tid då äldre hundar undersöks. Statistik från 
SKK visar också att snittåldern vid undersökningstillfället sjunker, från att ha varit en bit över 20 månader. 
Det är bra då vi för avelns skull vill få relativt snabba svar över hälsoriskerna.

Tittar man på trenden över antal konstaterat sjuka hundar och friska ser det ut enligt följande:
År  1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007
Sv  1,7%   8,9%  4,6%   3,2%   0%      2,4%  3,9%   5,4%   3,7%   0%
Fin 1,8%   3,7%  5%      1,9%   4,1%   3,4%  3,7%   5,6%   2,3%  10,9%

Undersökta hundar
Vi ligger alltså på ca 3-5 % sjukdomsfrekvens på un-
dersökta hundar och ungefär samma i Finland. Till 
detta bör man tillägga att det finns ett mörkertal. 
Exempelvis: 
Uppfödare med risklinjer som uppvisar mycket låg 
undersökningsfrekvens.
Veterinärer som inte skickar in undersökningsun-
derlag till SKK.
Hundar som opereras/avlivas innan 1 års ålder och 
inte rapporteras in till oss.

Här måste veterinärer, uppfödare och hundägare bli 
bättre på att meddela avelsråden/SKK. Vi kommer 
om vi hinner komplettera statistiken med hundar 
som ej registrerats den rätta vägen men som vi har 
kännedom om. 
Avelsstrategier
Med den spridning av sjukdomsanlag vi tror oss ha 
i rasen av epilepsi och knäledsfel är det fel att bara 
tiga och avla på utan att vara försiktig och informera 
andra. Avlar man klokt och försiktigt undersöker 
avkommorna samt sprider riskerna så behöver inte 
en duktig hund som lämnar ep- eller patellafel 
uteslutas från avel. Men man måste bli försiktig och 
kanske begränsa aveln någon/några generationer. 
Skulle det ändå slå fel är det ju inte fel att jaga och 

njuta av sin hund utan att bedriva avel på den. Det 
finns ett ordspråk som säger att ”en god jakthund 
inte alltid behöver vara en god avelshund".

Avelsråden för finskspets. 
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Krister Mattsson
Som de flesta vet drabbades Krister av en större 
hjärnblödning 2007. Vägen har varit lång, men 
rehabiliteringen av honom går ständigt framåt och 
som syns på bilden är han sittande och glad.
Planen var att han skulle närvara vid Över 
Norrbottens årsmöte och där få en gåva för allt han 
gjort för SSF räkning och även för lokalklubben.
Nu blev det inte riktigt som planerat, delar av sty-
relse för ÖN och representant för SSF gjorde ett 
besök hemma hos honom.
Kanske var det bäst så, men vi som känner Krister 
vet hur mycket han tycker om att närvara när det 
händer saker och ting som berör honom.
Ni som känner för att hälsa på honom, tveka inte. 
Åk dit och prata en stund det tycker han om och 
säkerligen så kokas det kaffe. Det är nästan som 
förut.
Tavlan målad av Gunilla Falk

Ett stort TACK till dig Krister och med hopp 
om att du fortsätter att tillfriskna. 

Styrelsen för
SSF och SSF/Över Norrbotten
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Orsa 081217
Till Miljödepartementet
Angående policy för jakt i Dalarnas naturreservat, 
Dnr 512-8132-01
Det är med stor upprördhet som Orsa jaktvårdskrets 
tagit del av att Länsstyrelsen i Dalarna (som enda 
län i landet) fastställt en egen policy för jakt i natur-
reservat, trotts vetskapen om att Naturvårdsverket 
arbetar med en översyn av den nuvarande nationella 
policyn från 1995. Till råge på allt har den sedan 
varit ute på internremiss inom LS istället för att 
som brukligt ge de berörda inom länet möjlighet att 
yttra sig. Vi anser att detta är ett stort övertramp 
och tjänstemannastyre som inte hör hemma i en 
demokrati.
Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Dalarna har gjort 
sig känd för sin klåfi ngrighet då det gäller jaktfrågor 
och denna egenhändigt ihopsnickrade policy är in-

get undantag den kommer dessutom, om inte fö-
rhindra så åtminstone försvåra framtida bildande av 
reservat.
Orsa jaktvårdskrets anser att det är Naturvårdsverket 
uppgift att ta fram en nationell policy för jakt i 
naturreservat och att det är fel av Länsstyrelsen i 
Dalarna att fastställa en egen policy.
Därför hemställer Orsa jaktvårdskrets att 
Miljödepartementet i samråd med Naturvårdsverket 
uppmanar Länsstyrelsen i Dalarna att återkalla den-
na policy i avvaktan på Naturvårdsverkets översyn 
av nuvarande nationella policy och därefter kan om 
så behövs, göra vissa länsanpassningar med berörda 
organisationer. 
Orsa jaktvårdskrets genom  
Ordf. Björn Sinders
Harkålsvägen 5, 794 33 ORSA                               
                          

Tiurtunets Jack II
Med anledning av lite diff erenta uppfattningar om 
hundens kvalitet vid utställningar bifogas World 
Dog Show 2008 kritik. Domare var fi nländaren 
Kari Järvinen som kritiskt granskade både hund och 
handler, ägarens sondotter Lovisa. Hur var det/gick 
det på utställningen: 19 norrbottensspetsar var an-
mälda, samtliga kom. Av dessa var 11 fr Finl, 6 fr 
Sverige, 1 fr Canada, 1 fr Spanien. 8 hundar tillde-
lades helhetsintryck "Excelent" varav 2 fr Sverige 
( Jack den ena). Finska tikenBecky Lou BIR.
Finsk spets hade 13 deltagare varav 7 fr Finl, 4 fr 
Norge, 1 fr Sverige, 1fr Canada. Hur det gick för 
den svenska hunden känner inte vittnet till.
Men en minnesvärd upplevelse var det! Bertil Malm
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Nyhet!  
T-shirt färg jägargrön med logga på vänster 
bröst enligt bild pris 125:- + porto 

Vi har även: 
• Injagningskompendium, 
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

Kepsar
Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 150:- + porto

Beställning via telefon:
Tommy Jonasson
Tel. 070-226 36 59

E-post: standskall@it4unet.se

Nyhet! 

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu
 Nu finns en ny anmälningsblankett för jaktprov och 

utställning i pdf-format på vår hemsida.
Blanketten kan ifyllas på skärmen. 

 Läs gärna guide för ifyllande.
 Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Kolla nya hemsidan

www.tradskallare.se
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Sammanställning utställningsresultat 2008   

Plats Antal hundar Antal 1;a pris % 1;a pris Antal ck, cert  % ck, cert
Robertsfors 36 30 83 15 42
Jokkmokk 28 19 68 7 25
Mora 37 22 59 5 14
Riddarhyttan 8 8 100 6 75
Bredbyn 38 22 58 7 18
Åsele 40 26 65 8 20
Kalix 31 15 48 6 19
Storuman 44 27 61 9 20
Åsarna 32 18 56 8 25
Alfta 23 17 74 4 17
Malung 21 11 52 6 29
Arvidsjaur 28 14 50 6 22
Matfors 23 15 65 7 30
Vemdalen 23 16 70 5 22

Antalet hundar som medräknats är från juniorklass och äldre.    
Det mest anmärkningsvärda med årets resultat är den kraftiga minskningen av antalet utställda hundar 
som sjunkit från 573 för 2007 till årets 412, en minskning med 28% på ett år med 28%. Mer än var fjärde 
hund har alltså försvunnit från utställningarna på ett år och trenden är densamma i hela landet. För många 
lokalklubbar har utställningarna varit en viktig inkomstkälla som nu sinat. Orsaken till minskningen är 
väl upp till lokalklubbarna att analysera men helt klart är att det idag finns ett missnöje och misstro mot 
verksamheten. Det kan ju inte ha undgått inte ha undgått någon som tagit del av diverse hemsidors forum. 
Ur avelssynpunkt finns ingen anledning till oro eftersom utställningarnas betydelse i dagsläget inte får över-
skattas.

Stig Brännvall
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Vapentest
Det pågår alltid en livlig debatt runt 
vapen oavsett vilken 
jakt man ägnar sig åt och 
alla har sin alldeles egen 
favorit...

22 Hornet
Av en ren slump ramlade jag över en BRNO ZKW 
465 i kaliber 22 Hornet, jag var på jakt efter en 
22 WM, men en ivrig kille ville bestämt kastbyta 
mot min gamla Beretta hagelautomat som stod och 
dammade. Han levererade vapnet och den var till 
skillnad mot min hagelbössa i nyskick. 22 Hornet 
har en förhållandevis dyr ammunition så den an-
vänds sällan som träningsvapen. Detta ger vapnen 
samma livslängd som halveringstiden på utbränt 
kärnbränsle...
Ballistik
När man pratar om skotthåll så måste man beakta 
vissa viktiga faktorer, den viktigaste håller i bössan 
och eftersom det är jag... skjuts det sällan på längre 
avstånd än 130m, därutöver kräver det inskjutningar 
med överslag, vilket skapar en del besvärliga beslut i 
jaktsituationer. Min lösning är att smyga närmare... 
Bössan är inskjuten på ca. 100m och då håller man 
mitt i prick oavsett avstånd.

Ammunition
I magasinet ligger efter några års tester enbart 
helmantlad rundkula 2,9g fabriksladdad. Har testat 
olika handladdade varianter och inte lyckats  få till 
lika bra träffbild. Ändrar inte på ett vinnande kon-
cept. Inhandlade ett stort parti fungerande ammu-
nition (120:-/ask, 20 skott), vilket är mer än rimligt. 
Träffbilden på 100 meter ligger på ca 25 mm. Vill 
man förbättra träffbilden ytterligare kanske man 
inte enbart ska titta på ammunition och vapen, utan 
helt enkelt köpa en bättre kikare än den Bushnell 3-
9x40 som sitter monterad på mitt vapen.

Känslig kaliber
22 Hornet är välkända för att vara ammunition-
skänsliga, vilket gör att vissa laddningar sprider 
stort. Min bössa spred illa innan jag monterade isär 
den och putsade ur stocken. Vips så hade vi accep-
tabla träffbilder. En rundringning bland våra med-
lemmar visar att den bästa träffbilden går att få ihop 
på en markeringslapp på 100m. Det är naturligtvis 
helt ok!
Mekanism
Mekanismen på vapnet saknar nog det mesta i fråga 
om finish. Det glappar påtagligt i slutstycksgången 
och nätskärningen håller långt ifrån världsklass. 
Slutstycket kan knappt tas ur vapnet med normala 
kikarmontage. Man får helt enkel "trolla" loss det ur 
vapnet. Misstänker att slutstycket ofta sitter mon-
terat permanent hos många som äger modell ZKW 
465. En väldigt bra sak är snälltrycket, det spänns 
med den bakre avtryckaren och är dessutom ställ-
bart. Funktionen är klanderfri hos avtryckare och 
säkring, här har det inte prutats på kvalitén. Bössans 
konstruktion är otroligt slitstark och tillverkaren har 
satsat allt krut på tillförlitligheten.
Slutomdöme
BRNO ZKW 465 är absolut inget vapen man 
tar fram om man vill imponera på kompisarna 
som sitter och putsar på drillingar med belysta 
Swarowskisikten... :-)
Men sak är säker, är man ute efter en bössa som 
kräver minimalt med kärlek och som levererar år 
från år, då är detta vapnet för dig. 
En bruksbössa som gör jobbet!!!

Göran Hellström

FAKtA:
Tjeckiskt, repeter
Brno, modell ZKW 465, kal. .22 Hornet
Piplängd 58 cm, laxat sikte med en fast 
och två fällbara klaffar, löstagbart magasin, 
snälltryck, kolv med pistolgrepp
Vikt: 2,3 kg inkl. kikare Bushnell 3-9x40

Kuriosa:
Ofta använd som bas för amerikanska 
custombyggen.

Vikt:
2,3 kg inkl. Bushnell 3-9x40

Kulvikt: ........... 45 grain/2,9 gram
Hastighet V0: ................ 715 m/s
Hastighet V100: ............ 505 m/s
Hastighet V200: ............ 357 m/s
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HUNDUTSTÄLLNING I STORUMAN
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

LÖRDAGEN DEN 18 APRIL 2009
Plats: Röbroskolan. Domare: Ewa Widstrand

ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00
Chipläsare finns vid insläppet.
Skriftlig anmälan skickas till:

Mattias Åkerstedt Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, tel 0951-775 50
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på:

Postgiro nr 485 676-1
Valp 50:- övriga klasser 300:-

SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 APRIL
SSF HAR SERVERING PÅ HAMBURGARE!

VÄLKOMNA!

  Storumanutställningen 2009 Storumanutställningen 2009 Storumanutställningen 2009

OBS!

Tandstatus, Patellaundersökning och ögonlysning!
Passa på under utställningen! Veterinär finns på plats. 

Boka innan!  Vid färre hundar än 20 st uteblir patellakontroll och ögonlysning.

Ta tillfället i akt 

och kolla:

• Tandstatus

• Patella

• Ögonlysning!

 

Teorikurs i Västerbotten Lappmark
SSF/Västerbotten Lappmark anordnar 
en teorikurs för nya jaktprovsdomare. 

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
ANMäLAN tiLL: 

Ann-Kristin Persson tel. 0941-450 10 eller Kurt Sivertsson tel. 0951-210 65 
eller sekreterare: thomas.jonsson@brinet.nu. Tel.0953-205 22, 070-668 05 22.

En underbar dag!
Hälsningar Tess & Kolåsens Rimi genom Matte
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UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 29 MARS
Plats : Ishallen. Domare: Tomas Eriksson

ID-vaccinations kontroll kl 9.00-10.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 10.00

Skriftlig anmälan skickas till:
Nordin Berith Bagaregatan 16, 910 60 Åsele tel. 070-366 44 79

SiStA ANMäLNiNGSDAGEN DEN 18 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:

POStGiRO nr 485 676-1
Valpklass 50:- övriga klasser 300:-

Servering finns i isladans värmestuga.

Besök gärna Åsele Vintermarknad samt 
lydnadstävlingen på fredagskvällen

Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, samt Stövare, blandade raser.
Norrbottenspets och Finskspets på söndag.

Välkomna!

Hundutställning
Sandviken-Östersund

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

älghundsklubben Jämtland/Härjedalen. 

Lördagen den 23 Maj
Plats: Sandvikens nöjesplats.

Domare: Britt-Marie Nordquist. 

Anmälan och upplysningar:
Senast Fredag den 8 Maj till Lennart Jönsson 

Nyvägen 9, 830 51 Offerdal. Tel. 0640-321 57, 070-657 67 38. jonssonsel@telia.com  
Använd anmälningsblankett som bifogas Ståndskall 

(eller den som finns på hemsidan). Fullständigt ifylld.

Avgifter: 
Valpklass1&2 4-9 mån samt Championklass 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!

1�



SSF Lappmarken jaktprov
Åsele och Ormsjö
Förhöstprovet i Åsele den 16-19/8. 
25 hundekipage deltog under 4 dagars prov. 
Vädergudarna var vänligt inställda och då var endast 
fågeltillgången det oskrivna kortet. En känsla fanns 
att kullarna inte hade gått fram i tillräcklig mängd 
så vi väntade hem provgrupperna med stort intresse. 
Det visade sig att det inte var riktigt lika gott om 
fåglar i år som tidigare år men fullt tillräckligt i alla 
fall. 
Resultatet blev följande:
1:a Pris
Andre Persson , Latanjarkas Ritzi 84 p.
Nicklas Lundberg, Pohjanukon Toivo 83 p, 76 p.
Tore Lövgren , Barjas Pejjo 81 p.
Görgen Jonsson, Holaforsens Omega 78 p.
Peter Johansson, Pötbobäckens Vilma 75 p.
Kenneth Holmqvist, Sörlidbäckens Curry 78 p.
Peter Ahlqvist, Hemsjöbäckens Amigo 75 p.

i övrigt 15st 2:a pris och 10st 3:e pris. 
Vi vill rikta ett särskilt TACK till Martin och Anette 
Markusson samt Hubert Furster för all Er hjälp och 
Ert engagemang.

Ormsjöprovet
Ormsjöprovet som var nytt för i år var ett vardag-
sprov som genomfördes 20-21/10. Vädret bjöd på 
regn och blåst på måndagen men tisdag var vädret 
bättre. Förläggningen hölls i den gamla skolan och 
var till allas belåtenhet. Till start kom 13 hundar. 
Fåglarna var inte samarbetsvilliga och ville inte sitta 
för hundarna. 
1:pris
Berith Nordin, Tjäderfightens Aili 75 p
Tore Lövgren, Barjas Pejjo 76 p.
För övrigt blev det 2 andra pris och 8 tredje pris

TACK till Stefan Lindberg och Helen Östman.

Provledarna Ann-Kristine Persson och Berith Nordin.

Niklas Lundberg gillar maten! Stora tuggan bearbetas, mums!

Nobsen Toivo, nybliven dubbelchampion till höger.

Roger Olsson med nybliven dubbelchampion Dacke (till höger)

JAKTPROV
Åsele och Ormsjö
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Finskspetsvalpar
Väntas v 8.

e Peijakkaan Hiski (e FINJCH Hakojen  Roope u FINJCH SJCH Tallaukko Peija)
u SJCH Viterlidens Turi (e Ailatis  Seppo u SJCH Viterlidens Anja)

Parningen är rek. av avelsrådet.

REiVOS  KENNEL
                       Tommy och Anita Renberg Tel. 0960-128 57, 070-381 28 57

   

Finskspetsvalpar planeras under våren
e. SJCH Hakojen Tippa s 46533/2005 u. Tallens Sigge s27408/2006

Hanen har 2:pris jaktprov och 2:a pris uts. i Junkl
Jaktlikt starka fi nska fågel- och älghundslinjer. Både hane och tik fulltandade och knäleder u:a..  

Inavelsgrad på 5g = 0,8
Parning rekomenderad av avelsråd.

ERäRAJAN KENNEL
 Johan Lehmivaara Vittangi 0981-100 44 vijla@skola.kiruna.se 

Finskspetsvalpar
Parning planerad under februari 2009

Kull 1: U. SJCH, cert utst. Latanjarkas Milla
(e. Tapperdalens Nikko u. Sjch Such Latanjarkas Kita.)

Kull 2: U. SJCH SUCH Kaitumdalens Raijja.
(e. Sjch Such Isku u. Sjch Latanjarkas Milla)

KAitUMDALENS KENNEL
Ove Sjöström.  

Tel: 0970-202 08/070 130 25 45. Mail:ove.sjostrom@telia.com
                               

Finskspetsvalpar
Valpar väntas i början av April 

e. Tepi (Jokikylän Rölli/ Knihtin Piri)
u. SUCH SJCH Latanjarkas Ruff  (Ailatis Mirva/Rosko)

Parningen rekomenderat av avelsrådet
Vid intresse ring Magnus på:

 Tel. 0924-558 59, 070-295 11 36 Mail: magnusjakt@hotmail.com.
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RIKSUTSTÄLLNING 2009
SSF Gävleborg inbjuder till riksutsällning 

för Finsk och Norrbottenspets

Söndagen den 29 mars 2009
Plats: Harsa,ligger mellan Järvsö och Edsbyn 

Domare : Pekka teino Finland
ID & vaccinationskontroll börjar 08:00 och bedömningen börjar 09:00

Anmälan och upplysningar skickas senast 15 mars till
Karl-Anders Karlsson ,Bränna 2227,82040 Järvsö
Avgifter:Valpklass 4-9 mån 100 kr,Övriga 250 kr.

Anmälningsavgift betalas in på lokalklubbens postgiro 17 43 39-2 
Servering finns i anslutning till utställningsområdet

RIKSÅRSMÖTE 2009
Riksårsmötet hålls i Harsagården, Järvsö Gävleborg

Lördagen 28 mars kl. 13.00
OBS! Glöm inte att anmäla er!
Rum och supé bokas på Harsagården 

Jan-Åke Snaar 0651 - 495 11
Uppge SSF och vilken lokalklubb ni tillhör vid bokning.

Boende, dubbelrum i stuga samt supé 650:-person

Välkomna till SSF Gävleborg

Kenneth Hansen med tre jagande flickor.
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JAKT • FISKE • FRITID

MEDLEMSERBJUDANDEN STÅNDSKALLKLUBBEN

Jakto.se erbjuder ett urval av sina produkter till rabatterade priser. Varorna levereras fraktfritt. 
Produkterna har högt anseende vad beträffar kvalitet och prestanda.

Allt i ett, GPS, GSM samt inbyggd sändare i 
samma enhet.

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

Jaktjournalen Okt-06 Supreme Pro X
Helt vattentät! 5-års garanti!

Supreme-seriens toppmodell. Ett optimalt 
skydd med hög förstärkning. Vattentäta 
mikrofoner. AUX-ingång och vattentätt 
batterifack. Båda kåporna avfasade för att 
passa höger- och vänsterskyttar.

1695:-  (ord. pris 1995:-)

Supreme Pro
Vår toppmodell. Ett optimalt skydd med hög 
förstärkning,

1295:-  (ord. pris 1495:-)

GPS-väst, programvara och mottagare

Nu 8995:-  (ord. pris 10495:-)

Kikarsikten ifrån Trijicon
Vid köp av ett sikte från Trijicon så får du ett Devtron Scopecoat 
skydd med på köpet (värde 319 kr)

Devtron Scopecoat skydd 
på köpet!

Kikarsikte Trijicon Accupoint 1,25-4x24
Kikarsikte Trijicon Accupoint 3-9x40
Kikarsikte Trijicon Accupoint 2,5-10x56

6895:-
7695:-
9295:-

Marknadens första högkänsliga hundpejl med GPS. 
Speciellt anpassad till den nordiska marknaden. Jägaren 
kan följa hundens rörelser i terrängen. Efter jaktdagen kan 
drevlöpan laddas in i dator och analyseras.

Minneskort på köpet samt 10% rabatt på Friluftskartan 
på CD!

Nu är den här! Den lagliga 
versionen...

Garmin Astro 220 Nordic!

5995:-
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Nätbutik: www.jakto.se
Order: 0581-130 15
Butik: Löparg. 4, Lindesberg

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

iCom Hundförarpaketet
Jaktradio, sele och 
skogsantenn

2995:-
Ord. pris 3563:-

7 8

9

5

4
3

2

1

Kirunaru

leåLuLuul

Sundd

ÖstersundÖste

ps

KCK

Umme

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

20% rabatt
Triton 400

20% rabatt

VM-sele

Skogsantenn

ProHunt F34

på karta 
TopoSweden +. 

Tretorn CO3

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

895:-
Ord. pris 995:-

Triton 500 Triton 2000

20% rabatt
på karta 
TopoSweden +. 

20% rabatt
på karta 
TopoSweden +. 

Vi skickar dessutom med impregnerings-
medel utan extra kostnad.

Aimpoint 9000L
Flipupskydd och keps på köpet
värde 350 kr

3695:-
Ord. pris 3795:-

Lafayette Micro 3+ 31MHz

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

Från 1695:-
Sele på köpet!
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SSF-syd jakprovsrapport
Björsjö 15 och 16 november
Till provet i björsjö kom 
endast två hundar till start.

På provet startade Våtsjöbergets Alfons Ägare: 
Göran Öfversrtöm från Lindesberg och Predators 
Irja Ägare: Tomas Salander från Björsjö
Båda hundarna startade lördag och söndag. Första 
dagen tog Irja 55p och Alfons 43p och på söndagen 
tog Alfons 62p och Irja 43p.
Totalt tolv finnandemjligheter på dessa fyra prov 
med ganska blåsigt på lördagen och blötsnö på 
söndagen.
Tack Gunnar Thunander för att du ställde upp och 
var provledare tillsammans med undertecknad.

Göran Eriksson

Such Styggbergets Eija med valpar. 
(valparna heter Krikke, Kaaksi, Kia och Kira.)

SSF-syd jakprovsrapport
Rörligt prov med Norrbottenspets
En norrbottenspets har startat i ssf-syds regi och 
visat att han fungerar mycket bra som skällande 
fågelhund. 

Röjåsens Loke 
Bosse Wilhemsons Röjåsens Loke gick fyra och en 
halv timme där det konstatersdes två finnandemöjl-
gheter under provet och Loke arbetade med båda 
fåglarna och fick ihop 73 p.
Det är den högsta poeng som någon hund fått till 
hösten 2008 och januari 2009 i ssf-syd.
Tomas Salander var domare på provet och var im-
ponerad av hunden.
Grattis Bosse till en mycket bra  norrbottenspets!

Göran Eriksson
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Finsk spets
Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-100 44

Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, Tel. 0691-663220

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

Hundutställning Sandviken-Östersund.
Lördagen den 23 Maj

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

Plats: Sandvikens nöjesplats.
Domare: Britt-Marie Nordquist. 

Anmälan och upplysningar: 
Senast Fredag den 8 Maj till Lennart Jönsson 

Nyvägen 9  830 51  Offerdal. 0640-32157, 070-6576738. jonssonsel@telia.com  
Använd anmälningsblankett som bifogas Ståndskall (eller den som finns på hemsidan). 

Fullständigt ifylld.

Avgifter: Valpklass1&2 4-9 mån samt Championklass 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!

SSF-Mellansverige inbjuder till

Domarutbildning
Om intresse finns kommer utbildningen att ske i den 9 maj 2009

Plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Intresseanmälan görs till:

Ronney Skoog: 0250-312 33 eller via mail till ronney@skoog.biz

Välkomna! SSF Mellansverige
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Björnbergsprovet
14-15 november
Lottning
Torsdagskväll sker lottningen vid Björnbergets 
slakthus. Det kom åtta hundar till start på detta 
jaktprov, det var fyra fi nn spetsar och fyra norrbot-
tenspetsar. Sammanlagt blev det fj orton starter på 
två dagar. 
Fredag
Svag- måttlig vind, +2-+6 grader, regn- till häftiga 
skurar. Ett väder som är gjort för jaktprov. Domarna 
som dömde två prov denna dag blev dränkta två 
gånger. Ett hedersbetyg till dom tyckte hundägarna. 
Resultaten blev, kanske, inte dom bästa men en 
hund gick till pris. Det var Våtsjöbergets Isa med 
60 poäng och ett 3:e pris. Övriga bra insatser men 
inga pris. Lördag. Måttlig vind, fuktigt, +5. Dagens 
prov gav bättre poäng än gårdagens. Segrare denna 
dag är Pötbobäckens Alka med 61 poäng och ett 3:
e pris även Busjögläntans Dixie fi ck ett 3:e pris med 
56 poäng. Resterande hundar hade spridda poäng, 
se resultat nedan. 
    Den genomsnitsliga fågelkontakten per prov var 
2 st fåglar. Ett till synes måttligt resultat. Hundarna 
gjorde sitt men fåglarna är inte direkt goda att tas 
med, och i provregelboken står det inget om detta 
hur man får en fågel att sitta kvar.??  Eller är det en 
”stressfraktur” som uppstått, på fågelbröstsenor och 

mänsklig cellvävnad, nu väntar rehabilitering. 
   Fredag afton, H Lind, Erätukku Blge, gav infor-
mation och genomgång av Garmin Astro en GPS 
pejl framför allt för fågelhundar. Ypperlig pejl för oss 
som jagar med fi nnspets/nobs. Räckvidd i kuperad 
terräng ca: 1,5 km, positionering var 5.e ,10.e, 30.e 
sekund. Robust handenhet som tål fukt o kyla. Vid 
påskjutning kan du markera din skottplats, när du 
gör eftersök. Alla närvarande tyckte det var en in-
tressant information som gavs.
Detta är vårt sista jaktprov den här säsongen. 
Snacka om att det är kris på fi nansmarknaden i hela 
världen, det är rea. Så har det också varit på våra 
jaktprov, fåglar fl yger i väg och ger  inga (pengar) jag 
menar poäng. Men nya insatser ger nog en stabilare 
poängvaluta.
  Vi har fått mycket beröm av hundägarna och 
övervägande delen är positiva till att jaktproven har 
lagts på fredagar och lördagar. Enligt dom själva så 
har dom då fått söndagen disponibel till familjen 
och även kunnat jagat. En tacksamhetens tanke 
måste även skänkas till alla vvo,n för att vi har fått 
lånat deras marker till jaktproven. Med tanke på att 
vi har haft jaktprov på fredagar så vill jag tacka dom 
närvarande domarna som kan döma en vardag, tack 
även andra dagar som ni har ställt upp. Provledarna 
L Bäcklund och G Th unander har hållit i fyra utlys-
ta jaktprov och tackar för denna säsong och hoppas 
att vi träff as till nästa jaktprovssäsong.

                                                                             
 Lars Bäcklund

Resultat:
Hund Ägare Fredag Pris Lördag  Pris

Pötbobäckens Alka    (N)  L Krants  22 0 61 3 

Våtsjöbergets Isa       (F) B Svensson  60  3  40  0 

Busjögläntans Dixie  (F) P Persson   56  3

Hemsjöbäckens Tanja (N)  T Lannemar  49  0 20  0

Zelma                         (F) H Lindh  38  0

Byrisskogens Zelda   (N)  A Hedlund 38  0  4  0

Röjbackens Käck      (F)  O Ladänges 29  0  8  0

Röjåsens Ronja        (N) M Wegelius  23  0 4  0
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Rapport från...

MELLANSVERIGE
Nytt år
Nytt år och nya möjligheter, ja så måste man se på 
tillvaron. Av det gamla jaktåret återstår bara det så 
kallade skarprovet i Höljes, om nu vädret så tillåter. 
Resultatet kommer som vanligt att redovisas på vår 
hemsida, www.ssf-mellansverige.se , där även de ti-
digare provens resultat finns att beskåda.
Medlemmar
Medlemsantalet vid årsskiftet 08-09 var 286 styck-
en, vilket glädjande nog är en ökning med 8 styck-
en, jämfört med fjolåret.
Jaktprov
Under året har 114 jaktprov genomförts. Av dessa 
har 110 varit utlysta och övriga 4 har varit rörliga 
prov. Sammanlagt är det en ökning med 20 starter 
jämfört med fjolåret. Noterbart är dock att andelen 
rörliga prov minskat med 13 st. prov och de utlysta 
ökat med 33 st. 
Förklaringen beror med all säkerhet på att under 
året har försök gjorts för att öka intresset för jakt-
prov, genom att upplysa nybörjare om att vissa av 
proven kommer att föregås av en introduktion där 
man under lättsamma former går igenom provregler 
och i stort berättar om, ”att starta på jaktprov”.
Samtidigt som ökningen är glädjande så slås man av 
det faktum att de rörliga proven håller på att förs-
vinna. Kanske är det så att SSF-M, till skillnad mot 
andra klubbar, arrangerar så många prov att ingen 
hinner eller orkar starta egna eller andras hundar på 
ett rörligt prov? 
Utlysta
På dom utlysta proven har prisfördelningen varit, 1 
st.1: a pris, (fjolåret 6), 11 stycken 2:a pris och  22 
stycken 3:dje pris. De rörliga provens resultat är 2 
stycken 3: dje pris. Det lilla antal 1: a pris speglar 
fågeltillgången under hösten då det nästan uteslu-
tande har saknats ungfågel, vilket gjort att det varit 
svårt att uppnå de höga poängerna. Årets enda för-
stapristagare blev Busjögläntans Dixie.
Dixie i Skallkungen
Den som fick äran att representera Mellansverige 
i Skallkungstävlingen detta år var Busjögläntans 
Dixie och hennes husse Per Persson från Lima. 
Duons framfart visade sig åter när det blev dags 
att sammanställa resultaten inför klubbtävlingen, 
”Årets Skällande Fågelhund” Priset går till den som 

lyckats få den sammanlagt högsta poängen (de tre 
bästa proven sammanslagna). Inte oväntat lyckades 
Busjögläntans Dixie knipa även den utmärkelsen 
med poängen 82, 56, 56 = 194. Grattis, Per och 
Dixie!
Följande tillhörande fem i topp: Våtsjöbergets Isa 
193 p. Raskflons Ronja 189p, Röjbackens Käck 
180p och Korpinkaljos Timmiti 172p  
Årsmötet
Årsmötet som hölls i Moraparken lördagen den 7/2 
lockade tyvärr inte mer än drygt tjugo personer.
Efter att ordf. Björn Sinders hälsat alla välkomna 
vidtog de sedvanliga möteshandlingarna. I korthet 
från mötet kan nämnas. Verksamhetsberättelsen 
liksom den ekonomiska rapporten godkändes och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Styrelsen som valdes blev i stort sett densamma, 
enda undantaget var att Kjell-Åke Axelsson ersatte 
Britt-Marie Lindgren som suppleant. 
Styrelsen i sin helhet: 
Ordförande: Björn Sinders 
Kassör: Inge Groop
Sekreterare: Ronney Skoog 
Vice ordförande: Anders Albinsson 
Ledamot: Conny Persson
Suppleanter: Kjell Welam och Kjell-Åke Axelsson
Utökade prov
Antalet utlysta jaktprov kommer under nästa säsong 
att utökas med ett. 
Den fastslagna linjen, att ett par av proven ska 
föregås av en introduktion, där man under enkla for-
mer går igenom regler och även ger tips om sådant 
som kan vara av värde vid en jaktprovsstart. Syftet 
är att även nybörjare och förare med omeriterade 
hundar ska lockas att starta på jaktprov. Följden 
av detta ska förhoppningsvis leda till ett ökat antal 
meriterade hundar som senare kan användas i aveln 
och därmed säkra rasernas fortsatta utveckling.
Bäcklund
Lars Bäcklund fick under förra årets årsmöte upp-
draget att göra en sammanställning av den välkände 
profilen Gunnar Thunanders oersättliga arbete 
inom SSF.
Gunnar har varit engagerad inom såväl avel som 
ett antal olika arbetsuppgifter i både lokal och rik-
sklubb och därmed gjort trädskällarverksamheten 
en mycket stor tjänst. Gunnar har också under snart 
30 års tid varit domare och provledare, vilket måste 
betecknas som unikt och oerhört imponerande.
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Dessa gärningar får inte gå obemärkt förbi så det var 
styrelsens och mötets mening att SSF-M beslutade 
att nominera Gunnar Thunander som kandidat till 
SSf,s guldnål för 2009.
Ärendet kommer att skickar vidare till Riksklubben 
för utlåtande.
Domarkurs
Det beslutades också att en domarkurs kommer att 
genomföras under våren. Förutsättningen för att 
den ska bli av är om tillräckligt intresse finns.
En motion antogs av mötet och skickas vidare till 
Riksklubben. Motionen bygger på att Riksklubben 
för SSF bör ta fram reklammateriel för marknads-
föring.
Nytt pris
Till detta år har ett nytt pris instiftats till förtjän-
stfulla personer. Priset ska utdelas för personers 
förtjänstfulla arbete inom SSF-M och utdelas i sam-
band med att personen avslutar sin verksamhet som 
funktionär.
Under varma applåder fick så den gamla trotjän-
aren, Sven Davidsson från Malung bli den förste 
att motta denna plakett som han så innerligt gjort 
sig förtjänt av. Tack Sven, för ditt stora engagemang 
under så många år.
Årets skällande
Per Persson, Lima, fick också ta emot folkets jubel 
och handfasta applåder då priset för ”Årets Skällande 
Fågelhund” skulle delas ut. Det var en stolt husse 
till Busjögläntans Dixie som från ordförande Björn 
Sinders hand, fick motta den så speciella plaketten. 
Som om det inte var nog fick han återigen äntra gol-
vet för att föräras med ett diplom som bevis på att 
han tillsammans med sin Busjögläntans Dixie up-
pnått poängen för ett 1:a pris på jaktprov.
Lars Bäcklund instiftade i fjol ett vandringspris, 
”Fäbodpriset” i Tansen. Ett pris bestående av en po-
kal till den som erhållit den högsta poängen under 
nämnda prov. Tre inteckningar är vad som krävs för 
att slutligen få behålla bucklan.
Den förste att få sitt namn inristat var 
Norrbottenspetsen Odensalaskogens Morris, och 
ägaren Lars Andersson, Djura. Under glada tillrop 
om nobsens förträfflighet och publikens applåder, 
fick så L. Andersson mottaga pjäsen ur prisutdelaren 
L. Bäcklunds hand.
Protokollet
Årsmötesprotokollet kommer att kunna läsas i sin 
helhet senare på hemsidan.

Utställning
Söndagen den 8 februari var det i sedvanlig ord-
ning hundutställning på Moraparkens parkering. 
En utställning som verkligen gav skäl till namnet 
vinterutställning. Minus 10 grader och ett ymnigt 
snöande som startade dygnet före, höll i stort sett i 
sig under hela utställningen. Inte förrän det var dags 
att ta fram de båda segrarna från varje ras skingrade 
sig snöbyarna och solens svaga strålar kunde skina 
ikapp med de båda finallisterna. Av de 45 hundar 
som var anmälda kom 43 till start, men mer om 
detta kan läsas i separat artikel.
Fågelkullar
Nu är det bara att se fram emot stora och många 
fågelkullar så vi kan få tillfälle att gotta oss åt våra 
fyrbenta telningars framfart under kommande sä-
song. 

Ronney Skoog

Finalisterna

Sven Davidsson tar emot förtjänstpriset
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Robertsforsutställningen
Hundutställning i Robertsfors
Söndag 1:a februari
Specialklubben för skällande fågelhundar arrang-
erade hundutställning i Robertsfors söndagen den 
1:a februari. 38 hundar bedömdes av Th omas 
Eriksson, av dessa var 13 st norrbotten spetsar.
Nobstikarna
I tikklass segrade Tanja äg. Gunilla Bylund, 
Trehörningsjö. 
Nobshannarna
Hanhunds klassens segrare Lukas ägs av Ingemar 
Lundström, Älvsbyn. Lukas utsågs till vinnare bland 
norrbotten spetsarna.
Finska spetsar
Bland de deltagande fi nska spetsarna erhöll 
Tjäderfj äderns Fido sitt 3:e certifi kat och ståtar nu 
med sitt dubbelchampionat, ägare Helge Hedberg, 
Bureå. Segrare i hanhundsklassen blev Akroyds 
Nike, ägare Leif och Christina Hedlund Piteå. 

Hedlunds
Paret Hedlund äger även segraren i tikklass Akroyds 
Pirjo som vann över Nike och blev därmed bäst i 
rasen Pirjo segrade även i tävlan om best in show.
Domare thomas Eriksson
En kommentar från domaren Th omas Eriksson var 
att han överlag var synnerligen nöjd med kvaliten på 
de fi nska spetsarna!
BiS
Akroyds Pirjo, grattis!

Martin Svärd

Domaren Thomas Eriksson tyckte att standarden var hög. Lukas och Pirjo med stolta hussar!

Best in show!

Akroyds Pirjo
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SJCH SUCH Sörlidbäckens Chili
S20027/2006    Född: 20060227
e. SUCH SJCH Börknäs Kirro
u. SJCH Sörlidbäckens Aya
Ägare:/Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Jaktprov: 
20070930  Storuman  1:a  77p
20071028  Åsele  1:a  75p
20080817  Juktan  1:a  76p
20080823  Vilhelmina  1:a  86p
20080824  Vilhelmina 1:a  78p
Utställning: 
20071124 Piteå  CERT  (Aina Lundmark)
20080223 Bredbyn  CERT BIM  (Eva Widstrand)
20081122 Arvidsjaur  CERT  (Stig Brännvall)

SJCH Ina
S45154/2005
e. FINJCH Hakojen Roope
u. FINJCH Katajahaan Assi
Ägare: Kent Reinfors Koskullskulle
Uppfödare: Markku Rajasilta Siuro Finland
Jaktprov:
2006-10-30 Porjus 1:a 82p
2006-11-09 Porjus 1:a 76p
2008-11-15 Porjus 1:a 77p
Utställning:
2008-11-22 Arvidsjaur 1:a pris

SJCH Viterlidens Turi
S35379/2005
e Ailatis Seppo S3137/99
u SJCH Viterlidens Anja S36827/2001
Ägare: Anita och Tommy Renberg, Arvidsjaur
Uppfödare: Th omas Jonsson, Kristineberg
Jaktprov:
2008 09 07 Arvidsjaur    1:a 78 p
2008 10 19 Arvidsjaur    1:a 81 p
2008 10 28 Arvidsjaur    1:a 78 p
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SJCH Viterlidens Tepi
S35380/2005
e. Ailatis Seppo, u. SJCH Viterlidens Anja
Ägare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Uppfödare: Th omas Jonsson, Kristineberg
Jaktprov:
20080817 Vemdalen 1:a 82p
20080823 Kårböle     1:a 76p
20080910 Rörligt       1:a 76p
Utställning:
20090208 Mora          Cert

SJCH SUCH 
Kaitumdalens Raijja
S 19354/2006
e. SJCH SUCH., ISKU u. SJCH Latanjarkas Milla
Ägare: Gerd Karlsson, Malmberget
Uppfödare: Ove Sjöström, Malmberget
Utställning:
2007 07 01     Gällivare     Cert.Bim, Cacib
2007 08 04     Svenstavik   Cert, Bir,Cacib
2008 06 14     Vännäs         Cert, Bir,cacib
Jaktprov:
2006 10 30     Jokkmokk     1:a 76p
2008 08 23     Jokkmokk     1:a 79p
2008 10 16     Jokkmokk     1:a 82p2008 10 16     Jokkmokk     1:a 82p

SUCH SJCH
Domarboskogens Dacke
S3451/2002
e. SJCH Ailatis Jack S32055/92
u. SUCH SJCH Styggbergets Seja S20790/94 
Ägare: Ulrika Nordgren, Norsjö
Uppfödare: Roger Olsson Norsjö 
Jaktprov:
2008-08-19 Åsele 79p
2007-09-29 Storuman 78p
2006-09-30 Storuman 81p
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Årsmöte

Västerbottens Lappmark
Styrelse 2009
Peter Persson Ordförande
Martin Markusson Kassör
Tomas Jonsson Sekreterare
Fredrik Jonsson Ledamot
Göran Hellström Ledamot vice ordf.
Roger Olsson Suppleant
Alf Borgström Suppleant
Styrelsens arbete
Representant och vice ordförande i riksstyrelsen 
har varit Tomas Jonsson. Tomas Jonsson har un-
der senare hälften av 2008 verkat som ordförande i 
riksstyrelsen när av årsmötet vald ordförande p.g.a. 
sjukdom inte kunnat fullfölja sitt åtagande.
Styrelsen har under året haft tre protokollförda 
möten.
Medlemmar
Klubben hade 259 medlemmar 2008, vilket är en 
ökning med en medlem jämfört med 2007 .
Statistik jaktprov
Totalt 162 st. Antalet starter minskade med 12 
stycken. Antalet starter på utlysta på ökade med 18 
stycken och antalet starter på rörliga prov minskade 
med 30 stycken.
I skallkungstävlingen representerades klubben av 
Sörlidbäckens Chili, ägare Göran Hellström som 
belade en 6:e plats.
Utställningar
Utställningar har hållits i Åsele med 44 deltagare, 
samt i Storuman med 45 deltagare. Antalet deltagare 
vid klubbens utställningar 2008 uppgår totalt till 89 
deltagare vilket är en minskning med 10 deltagare 
jämfört med 2007.

Priser
Klubbmästare
1:a 72p Zirka Tommy Gustavsson
2:a 61p Latanjarkas Ritzi Andre Persson
3:a 58p Kroknäbbens Speja Jenny Stenberg
Västerbottenspriset
1:a 164p  Sörlidbäckens Chili  Göran Hellström
2:a 157p  Barjas Pejjo Tore Löfgren
3:a 154p Sörlidbäckens Curry Kenneth Holmqvist
Bertil Holmströms vandringspris
1:a 240p Sörlidbäckens Chili Göran Hellström
2:a 235p Latanjarkas Ritzi Andre Persson
3:a 229p Kolgårdens Repo Kenneth Fjällstedt
Holmens Skogs vandringspris
1:a 133p Barjas Pejjo Tore Löfgren 
2:a 121p Pohjanukon Kea Mattias åkerstedt
3:a 119p Röja Leopold Eriksson

Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar för det 
gångna året och hoppas på fortsatt gått klubbar-
bete.
Föredrag
P-A Frohm höll ett uppskattat föredrag under 
årsmötet, där han informerade om fjälljägarrådet 
samt deras arbetssätt. Känsliga vargfrågan luftades 
och många var kritiska till att det tillåts en föryn-
gring i länet, detta sågs av några som en eftergift.
Mårdhund
Mårdhunden har spridits lavinartat och trots att 
man i Finland skjuter upp emot 15.000 st så fortsät-
ter den allätande hunden att okontrollerat föröka 
sig. Eftersom mårdhunden är en riktig överlevare 
och föder stora kullar trots magra år förväntas den 
ta stora delar av Sverige i besittning i framtiden.

Styrelsen gm. Peter Persson

Per-Alrik Frohm föreläser och debatterar

Ordf. Peter Person delar ut årets priser...
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SSF Medelpad inbjuder jaktprovsintresserade till

Domareutbildning
Intresseanmälan görs till:

Kjell Pettersson, 0691-663220 / 0703-989819 eller
Bengt-Olof Norberg, 060-25444 / 070-6313298 

Välkommen! SSF Medelpad

SSF Medelpad inbjuder till

Utställning i Stöde, Sundsvall
Den 26 april 2009 

Domare: Aina Lundmark
se klubbens hemsida: http://www.ssf-medelpad.se, för uppdaterad information

Anmälan senast den 17 april till:
 Mats Persson, Haddäng 1970,  820 77 GNARP eller: mats@dackhuset.net

Tel. 0652-20280 / 070-6947716
Avgiften sätts in på klubbens bankgiro nr: 5881-7263.

Valpar 50 kr övriga klasser 250 kr
Servering och lotteri !    Välkommen!     SSF Medelpad

En bild som inte kräver någon kommentar...
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Jaktprovsstatistik på prov inom Övre Norrbotten.
Nedan följer en sammanställning hur prisvalörerna fördelat sig 1996 – 2008
Pris:   1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

1 utl      0        2        1        2        6        9       10      10      13      12      13       7      10
2 utl      2        9        3        7        3        9       15      13      13      13        9       9        9
3 utl      5        9        6      15       11     17       10      14      15      14      28     17      10
0 utl    28       19       9      42       14     16       16      24      35      29      15     27      22

1 rör     3         6        3       4       10        3        6        1      12       7       15      5         6
2 rör     0         5       0        4         3       1         5         1        2       4         6      9        3
3 rör     1         1       0        1         1       2         2         6        5      11        5      3        4
0 rör   11         7       8        7         3       5         4         6        4        7        7      7        4
S:a      50       58     30      82       51     62       68       75      99      97      98    84      68

Det är frapperande att se hur väl prisprocenten följer årsväxlingarna i föryngring och fågeltillgång( mycket 
fågel ger höga resultat kontra lite fågel = låga poäng ). Dessa förutsättningar gör att många med unghundar 
tvekar att gå ut på prov, då man inte har fått till den optimala injagningen och är därför lite osäker på sin 
hunds kapacitet. I detta läge så avstår man start och jagar istället. Det visar sig också när man skärskådar 
jp-resultaten, att det är de äldre ”injagade” och rutinerade hundarna som tar de höga poängen. Agnarna 
sållas från vetet, som man sa förr ! 
Prisprocent på jaktprov i ÖN.
Utlysta prov: 2002        2003          2004           2005          2006          2007      2008
1:a pris 20%         16%         17%           18%           20%         12%       20 %
2:a pris 29%         21%         17%           19%           14%         15%       18 %
Rörliga prov:
1:a pris 35%          7%           52%           24%          45%          21%       35 %
2:a pris 29%          7%             9%           14%          18%          38%       18 %
Högsta jp-poäng hösten – 08.
Utlysta prov.   Rörliga prov.
86p Vikborgs Speja    Gunilla Falk            82p Kaitumdalens Raijja  Gerd Karlsson
86p Killamrovas Troja  Jörgen Estholm   81p Latanjarkas Kaisu  Michael Holmberg
82p Latanjarkas Kaisu  M  Holmberg       80p  Silva                         Inger Vedin
82p Vikborgs Speja      G  Falk                   78p  Ronja Jörgen Falk 
Lokalklubben fick under hösten fem stycken nya Jaktchampions. 
De hundar som tog sista steget var:
Ina                            S45154/2005,  äg. Kent Reinfors
Kaitumdalens Raijja  S19354/2006,  äg. Gerd Karlsson
Killamrovas Troja      S19801/2005,  äg.  Jörgen Estholm
Latanjarkas Kaisu      S22661/2005,  äg.  Michael Holmberg
Latanjarkas Riisk       S18061/2002,  äg.  Per Lindgren
Grattis alla till den åtrovärda titeln  SJCH.

Värst!
Värst i höst var dock SJCH Vikborgs Speja som på fyra starter hade serien 86p – 82p – 77p - 69p. Snittet 
blev 78.5p/start. Denna serie har man rätt att vara stolt över.  Grattis Speja och Gunilla. Det kan även 
uppmärksammas att två nya nobsar börjar visa framfötterna, vilket är glädjande. Kolgårdens Troj, äg. Jan 
Ludvigsson, tog ett första pris på utlyst prov med 79p samt Davvins Kärstin som uppnådde 74p och ett 
andra pris på rörligt prov. Någonting säger att detta bara var början! 
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LOKALKLUBBENS  VANDRiNGSPRiS
2008 års vinnare och 5:e inteckningen i det nya priset tog:

KaitumDalens  Raijja S19354/2006
Född: 2006-04-07
Ägare: Gerd Karlsson , Malmberget
Utställning: Vännäs 08-06-14  1 Jkl,1 Jkk,1 Btkl,cert,BIR,CACIB = 4p
Jaktprov: Jokkmokk 08-08-23 1 utl 79p = 6p
Jokkmokk  08-10-16 1 rörl 82p = 4p
Summa 14p
DOMARUPPDRAG
Flitigaste domaren i höst var Ove Sjöström med nio bedömningar. Närmast efter med fem gjorda doma-
ruppdrag var kom Jörgen Estholm, Johan Lehmivaara, Rainer Lyngmark och Kent Renlund.

Morautställningen 
8 februari 2009

Så var den då avklarad, årets Morautställning. 
Vi hade förstås önskat oss bättre väder, men fri-
luftsmänniskor som vi är får man ta snöfall och 
besvärliga vägförhållanden med en nypa salt. Fram 
kom alla, tror jag, som hade anmält sig till utställn-
ingen. Det saknades två men mig veterligt så hade 
ingen av dessa hamnat i terrängen på väg till utställ-
ningen, utan uteblev på grund av rådande väder-
leksförhållanden.
Deltagare
Utställningen samlade till slut 43 deltagare fördelat 
på 14 Norrbottenspetsas och 29 Finska spetsar, 
vilket klubben är mycket glad för. Av dessa lyck-
ades Korppinkaljo Lohi bäst och blev utsedd till 
utställningens vackraste hund. Husse heter Henrik 
Lindh, Borlänge, som tillsammans med matte blev 
mycket glada över segern. Slagen på mållinjen blev 
Norrbottenspetsen Hemsjöbäckens Essi, ägd av Lars 
Jansson, Grangärde. Jag är säker på att Lars heller 
inte surade när hand åkte hem trots finalförlusten. 
Ett stort grattis till Er båda!
inget championat 
Inget championat blev utdelat. Trots detta tror jag 
mig inte ha varit med om någon utställning där så 
högklassiga hundar visats upp, oavsett ras. Det jag 
kommer ihåg mest av hela utställningen var up-
pvisningen av Norrbottenspetsen Stenslands Bessi. 
Om jag inte har helt fel så var det lillmatte som höll 
i kopplet. Det var en fröjd att sen detta ekipage i 
ringen. Tyvärr var tiken någon centimeter för liten 
jämfört med övriga tikar i klassen och blev placerad 
4 i Bt, men vilka rörelser!

Ringträning
Apropå utställningsträning, så har vi i klubben tänkt 
ordna en liten kurs i ringträning inför kommande 
utställning i augusti i Malung. Jag hoppas det kan 
ordnas och att många utställare kommer och får en 
inblick i hur en hund ska visas upp för att domaren 
ska kunna ge hunden en rättvis bedömning.
tack...
Jag vill passa på att tacka domare och ringsekreter-
are för en trevlig och väl genomförd dag. Dessutom 
vill jag rikta ett tack till Bosse Kånåhols, som utan 
ersättning lånar ut sin högtalaranläggning, Sigurd 
Jönsson och Björn Sinders för all ideell hjälp i 
anslutning till utställningen samt naturligtvis alla 
trevliga utställare.
Resultat på hemsidan
Fullständig resultatlista finns på vår hemsida: 
ssf-mellansverige.se.
Hoppas vi ses på nästa utställning den 8 augusti 
2009 i Malung!

SSF Mellansverige Inge Groop

�1



Porjus 15-16/11  2008
Kall lördagsmorgon med en temperatur mellan -
17- -19 grader (-20 grader eller kallare är ett inställt 
prov) gjorde att många av deltagarna ”pälsade” på 
sig för att klara kylan. Provdeltagarna idag var tre 
till antalet och alla var unga tikar (var är hanhun-
darna?) som jobbade hårt och förtjänstfullt under 
hela provdagen.
Att det lönar sig med jobb under hela provtiden 
visade Brännmyrans Amira, som med ett klock-
rent finnande i träd, under uppsikt av provgruppen 
när det endast återstår 5 SEKUNDER av ordina-
rie provtid och Amira fortsatte sin fina uppvisning 
för gruppen och avslutade det hela med ett snabbt 
och långt förföljande. Amira erövrade kanonfina 67 
poäng och ett andra pris. Efter provet såg provgrup-
pen att tiken hade blodvite på en baktass.
Ifall Silva fick bestämma att ordinarie provtid skulle 
vara 3tim och 30 min är hon nog helt övertygad om 
att 3:e kvarhållandet skulle ha infunnit sig . Skall på 
långa håll som resulterade i ”ej konstaterade skall” 
till en början, avslutades med två kanonfina fågelar-
beten under den sista halvtimmen. Tikens arbetsvil-

Provledarrapport ÖN
Porjus25-26/10 2008
Vädret vid den här tiden på året brukar kunna visa 
sig från den blåsiga och snöblandade sidan men 
lördagen var lite annorlunda med ”skarpt” före 
på barmark och en temperatur som varierade mel-
lan minus 2-5 grader och svag vind. Annorlunda 
var också samlingen som hölls i UPKiNs lokaler i 
Gällivare Ett stort tack Mikael U.
Innan lottningen och fika så ”testades” domare och 
hundägare genom att jag hängde en karta över pro-
vområdena upp och ner så att Porjus hamnade 
på Västra strand och älven rann norrut. Till min 
glädje var det biträdande provledaren Kent Renlund 
som var på alerten och började hosta 
och harkla så att kartan vändes och älven rann sö-
derut igen.
Före avfärden mot Porjus var funderingarna många 
om hur fågeltillgången skulle vara på de sju olika 
provområdena som lottades. Nio timmar senare 
fick vi svar på våra funderingar, fem hundar som 
hade längre provtid än tre timmar, fyra hundar som 
gick till pris och ett snitt på ca tre fåglar/område. De 
tre hundarna som inte gick till pris den här dagen 
lyckades ändå bland skygga fåglar skälla primärskall 
och få finnanden i träd.
Kolgårdens Troj gjorde sin premiär på utlyst prov 
där den fick jobba med skygga fåglar men erövrade 
ändå ett fint tredje pris på 59 poäng. 
Brännmyrans Amira visade åt domaren hur hon 
överlistar skygga fåglar genom att hitta dem i träden 
och omvandla det till fågelarbeten. Tiken 
vann ett andra pris på lysande 69 poäng. Den unga 
tiken Aya gav prov på ett annat sätt att tämja sky-
gga fåglar på och det var att ha upptag långt från 
provgruppen. Den här egenskapen och andra bidrog 
till att hon också vann ett andra pris på kanonfina 
72 poäng. ”Gammal är äldst” brukar man säga även 
om Vikborgs Speja inte är gammal 
så stämde det idag. Enligt domaren så fanns det tre 
fåglar inom provområdet, dem hittade och tämjde 
hon så att det ledde fram till tre 
perfekta fågelarbeten. De här säkra jobben belönades 
med superfina 77 poäng och ett första pris, samt 
många applåder som hördes ända till Jokkmokk.

Söndag och klockan är 04.57????? jag tror inte det är 
sant utan vänder mig bort från klockan för att vila 
lite till, plötsligt skäller hunden till. Han tror att det 
är en jaktdag på gång och vill iväg till skogs. Han vet 

nog inte att det hastigt och lustigt är vintertid och 
vinterskrud ute.
Annorlunda var rätta ordet idag med blötsnö, dropp 
från träden, vind som tilltog under dagen och ca 
två plusgrader. Trots vädret fanns det förhoppningar 
om goda resultat efter gårdagens prov. Fyra provom-
råden lottades ut och resan till Porjus började.
Vid återsamlingen i Gällivare visade det sig att två 
hundar fick gå förlängt prov, en hund gick till pris 
och att snittet var fyra 
fåglar/område.Vädret med den hårda byiga vinden 
spelade nog en stor roll i att tre hundar inte lyck-
ades gå till pris.Vikborgs Speja som gick till pris idag 
drabbades också av vädrets makter, där fåglar efter 
korta skalltider släpper från träd och flyger iväg men 
hon lyckades visa domaren hur man finner fågel i 
träd och att det utmynnar i primärskall. Provet bör-
jade annars med ett ståndskall mot mård som Speja 
inte hade så stor lust att lämna kvar i skogen. Spejas 
poäng under söndagsprovet stannar på kanonfina 
69 poäng och ger ett andra pris. Stort Grattis!
Tack för en trevlig helg!

Jag tackar alla deltagare och domare för en väl ge-
nomförd provhelg.

Provledare Roger Strandelin
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lighet under hela provtiden belönades med lysande 
72 poäng och hon vann ett andra pris.
Under min andra helg som provledare fick jag nöjet 
att bekanta mig med den ”äldsta” av de unga tikarna 
och det blev en rolig upplevelse. Ina började med 
flera ”ej konstaterade skall” och vi blev lite oroliga 
att fåglarna inte ville vara med idag. När dryga tim-
men har gått kan jag äntligen konstatera ett kvar-
hållande där skallfågeln sitter och verkar vara lugn, 
men då den plötsligt bara släpper från trädet utan 
anledning (varför?). Efter ett snabbt och långt för-
följande bestämmer sig nog tiken för ett långt kvar-
hållande långt bort från provgruppen, för nästa skall 
inträffar ca.500 meter bort och den fågeln satt kvar 
tills jag stötte den ur skallträdet där Ina gjorde ett 
kanonjobb. Två yttrliga fulla kvarhållanden i kull/
flock med snabba långa förföljanden resulterade i 
suveräna 77 poäng och tiken vann ett förtjänstfullt 
första pris. Efter den här dagen kan Ina titulera sig 
som SJCH, där vi alla applåderar och gratulerar till 
denna fina prestation.

Söndagen bjöd på -7 grader, fuktigt och svag vind, 
där startfältet endast var en hund och det var Silva. 
Tiken börjar med att visa hur ett finnande i träd 
skall gå till, där provgruppen står på första parkett 
och beskådar allt. Tre primärskall men med för kor-
ta kvarhållanden gör att Silva idag uppnår fina 58 
poäng och vinner ett tredje pris.

Tack för en trevlig helg!
Jag tackar alla deltagare och domare för en väl ge-
nomförd provhelg.

Roger Strandelin / Provledare 

Klubbmästare  2008

Sorro
Vi grattulerar Råsjöskogens Sorro, med ägaren 
Mårten Olsson, till segern i vårt klubbis som i år 
hölls i trakterna av Vittangi. Svag fågeltillgång gjo 
rde det hela svårt för alla ekipage. Sorro fick dock till 
det den ena dagen med hela 71 poäng och därmed 
tog han KM-pokalen för 2008 med överlägsen mar-
ginal.
Marknadsutställningen i Jokkmokk 2009
Några korta notiser från utställningen. Ett utförlig-
are reportage kommer i nästa nummer av Ståndskall 
nr 2. Kallt och grinigt väder rådde denna lördag 7:
e februari 2009. Termometern visade -24 grader, så 
det är tur att vi kan hålla utställningen inomhus i 
Jokkmokks Ridhus lokaler. Nu kunde till och med 
domaren Göran Fasten ta av sig stortröjan på slutet. 
Det var 46 hundar anmälda och 39 stycken fanns 
nu på plats för att bli bedömda. Bir bland nobsarna 
blev Tello, äg. Leif Stubbfält och  Bim erövrades av 
Davvins Kärstin, äg. Jan Engman.
Bland finnarna tog Kolgårdens Råssko , äg. Jan 
Jatko, Bir-titeln i en tuff fight mot Brännmyrans 
Amira, äg. Patrik Samuelsson. 

Best in Show
Nu skulle till sist titeln Best in Show utdelas. Tello 
mot Råssko. Båda hundarna skötte sig exemplariskt, 
så det skulle inte bli något lätt val för domaren. 
Görans sista val för dagen blev att peka på Råssko, 
som därmed blev BIS.

Tarro
Foto: Ingela Lindbäck
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0970/202 08 Org nr: 894701-2806 
Adress: Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget. Hemsida: http://www.ssf-spetsar.nu

Styrelsen
Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com
Vice ordförande 
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Sekreterare 
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983  33 Malmberget, tel. 0970-202 08, e-post: ove.sjostrom@telia.com
Vice sekreterare 
Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaure tel. 0960-105 07, e-post: per.lundgren@arvidsjaur.se
Kassör  
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp, tel.0293/127 02, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640-321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Ledamot 
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-152 97 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg, Söderhamn, Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, 
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå, Krister Mattsson, Jokkmokk
Avelsrådskommitté
Sammankallande - vakant
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara, Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-10044,   e-post: vijla@skola.kiruna.se
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: spetsgardens@glocalnet.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
Priskommitté
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post  bengt.per@telia.com
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal, tel. 0651-165 17, e-post jaaan@swipnet.se
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitte
Åke Jonsson, adress se ovan, Ove Sjöström, adress se ovan, Ivar Karkiainen, adress se ovan.
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640-321 57
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna

Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post: ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,parakkag 14, 980 10 Vittangi, tel.0981-10767. stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20, e-post l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust och inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Matti Rimpisalo,Ångsågenvägen 2, 950 40 Töre, tel. 073-0249002 e-post: matti.rimpisalo@dynamate.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37, e-post 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59, e-post silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Postgiro : 48 95 27-2
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-105 07, 070-6645570, per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Fredrick Forsgren, Punktv 3, 954 31 Gammelstad, tel. 0920-25 17 17,e-post: skogsfredrick@hotmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ventilgatan 33 933 34 ARVIDSJAUR Tel. 0960-10194 Mob. 070-258 51 94
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. tel: 0934-109 87
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson tel: 070-226 36 59
Västerbottens Lappmark
Postgiro :48 56 76-1
Ordf: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman, tel. 0951-107 32, e-post: pepe13@handelsbanken.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Jeanette Börjesson epost: jensing@telia.com
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50 Backe. tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. tel: 0660-516 12
Jämtland/Härjedalen 
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com    
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson, Havsnäs 580, 833 95 Strömsund, tel. 0670-310 00, 070-257 13 27
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-131433, e-post egon.rongden@sergel.com 
Sekreterare: Lea Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 070-6214050, e-post lea.torvela@glocalnet.net 
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel.070-2672020, e-post matti.torvela@metso.com 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik.Tel: 070 - 333 03 88 e-post: staffan@forsslund.se 
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post: ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96
Sydsverige
Postgiro:  91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson  Olsjövägen 27  772 70 SAXDALEN 0240-31112  styggberget@hotmai.com
Sekreterare: Carin Simonsson  Smedsvägen 9  772 40 GRÄNGESBERG 0240-22118  carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Tim Lindqvist  Irsta prästgård 7   725 97 VÄSTERÅS tel. 021-22192  tim.lindqvist@telia.se

��



B Posttidning

S
TO

R
U

M
A

N
S

 T
R

Y
C

K
E

R
I A

B

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

AlvaAlva
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