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Ledare 

Annonspris Ståndskall
Pärmsida  ..........................................1750:-
1/1 sida  .......................................... 1500:-
1/2 sida  .......................................... 1000:-
1/4 sida  ............................................ 600:-
Valpannons  ....................................... 450:-
Valpannons (rek av avelsråd)  ............ 150:-
Rabatt:  .............................. 2st  införanden 25%
 4st  införanden 50%
Annonspris hemsidan
Helår 3-spalt  ................................... 2000:-
Helår 1-spalt  ..................................... 850:-
Införande i tidningen samt hemsida 50% rabatt 
på hemsidan. Länk till annonsör ingår.

Ansvarig utgivare
Roger Hedlund
Sjövägen 152, 834 34 Brunflo
Tel. 070-358 12 13
     
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23, 923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.

Omslagsfoto: Skarnäbbens Konrad            
Foto: Kattis Åsman
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Ledare forts. sid 5

Niklas Stöök

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 1, 2016

Hej! 
Niklas Stöök heter jag 
och sitter som suppleant 
i SSF Riksstyrelsen. 
Turen har kommit till 
mig att skriva en ledare 
i denna eminenta tidsskrift för oss jägare 
med skällande fågelhundar.

1983 är året jag är född och har bott i 
Hammarstrand i hela mitt liv med små avstickare 
efter vägen men alltid kommit tillbaka. Familjen 
består av sambo och en snart 3-årig dotter samt en 
till på väg. 
Jobbar gör jag på Stööks Skoaffär som har gått i 
genarationer sedan 1926 där jag är den fjärde i 
ordningen, numera säljer vi mest på nätet så jobbet 
att underhålla webshoppen stooks.se, tar den mesta 
tiden.
Jakten, hundarna och SSF
Jakten har inte funnits i familjen så för mig började 
den med att min äldsta bror jagade mycket och då 
främst harjakt med stövare.
Gick sedan på Naturbruksgymnasiet i Burträsk med 
inriktning jakt i 3 år, väldigt roligt och givande då 
man fick testa på många jaktformer.
Skogsfågeljakt har alltid varit lite extra så det vart 
rätt självklart att skaffa sig en skällande fågelhund 
och att det skulle vara en Finsk Spets var självklart 
från början.

Som sig bör började jag ringa uppfödare och kom 
efter några samtal fram till 
Daniel Byqvist i Bollnäs och ställde mig i kö.
Fick en dag det glädjande samtalet att en valp skulle 
bli min och Häggingåsens Ymer flyttade in 2008...
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Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mars 
2/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.

Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

Maila manus till: 

standskall@it4unet.se

Småviltsjakten ovan odlingsgränsen i framtiden?
Tema: 

Hur vill vi i lokalbefolkningen, att småviltsjakten på statlig mark ovan 
odlingsgränsen skall utformas framöver?

Mikael Fossum, Ulf Lindroth och Hans Geibrink håller i informationen och den efterföljande 
diskussionen. Tag nu chansen att framföra dina åsikter och förslag !

Plats: Välkommaskolans Aula i Malmberget

Datum: Torsdag  17 mars  kl. 18.00
Fika serveras – Varmt välkomna!
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Ledare forts...

SSF GÄVLEBORG ANNORDNAR 

DOMARUTBILDNING 
Vid intresse kontakta Lauri Keränen Tel. 070-564 95 84

Mejl. Lauri.mossbo@gmail.com

Utbildningen kommer att ske under våren 2016.

Valpköpet
Många var det som hade berättat vilket mindre 
helvete det skulle bli att ha en Finskpetsvalp så jag 
var beredd på det värsta. Tvärt emot så var Ymer 
relativt lugn och beskedlig som valp och har så 
fortsatt. 
Som man hört så finns det hundar som lär en 
jaktformen och jag hade turen att Ymer var en 
sådan hund, han kunde det mesta från början och 
var framförallt ståndfast från start så man kunde 
fokusera på att träna sig att smyga in och upptäcka 
fåglarna i trädet, vilket som vi vet inte gör sig själv 
utan behöver övas in.
Första jaktprovet
Hösten 2009 var det dags för vårt första jaktprov, 
att man är nervös behöver kanske inte nämnas men 
den morgonen när jag hämtade upp Thorbjörn 
Röstlund som skulle bedöma Ymer så minns jag att 
han sa ”ja men då far vi ut på en liten piss- och 
skit runda”, då släppte genast nervositeten en aning. 
Trots en blåsig dag så slutade det med ett
3:e pris och jaktproven blev ytterligare ett intresse.
Det har blivit en del jaktprov efter det och 2011 
utbildade jag mig och blev själv domare.
Ny valp
År 2012 blev det valp igen och även den från 
Bollnäs, denna gång en tik som fick namnet
Häggingåsens Nirpi.
Hon är en ”riktig” finskspets valp och har ställt 
tålamodet på prov många gånger.
Om hennes bravader skulle jag nog kunna skriva en 
hel bok, men resan har varit lärorik!

Styrelseuppdrag
Jag sitter som ledarmot i SSF Jämtland/Härjedalen 
och blev invald som suppleant i Riksstyrelsen 2015.
Att vara med och engagera sig tycker jag är självklart 
och man får en bra inblick i vad SSF står för samt 
att man hjälper till i någon mån med utvecklingen 
av raserna.
Själv ser jag inte problemet i att engagera sig i en 
sak man är intresserad av och det är skrämmande 
att det ska vara så svårt att få tag i folk till styrelser 
och andra uppdrag. De flesta posterna kräver inte så 
mycket tid så att det ska vara ett problem om man 
har mycket med annat i livet och detta är dessutom 
väldigt trevligt när man några gånger om år träffas, 
umgås och pratar om våra skällande fågelhundar.
Jag tycker väl att jag är nybörjare inom SSF än och 
inte har så mycket att tillföra i en del ämnen kanske, 
men tror nog att det finns fler som känner samma 
sak och det kan vara en bidragande faktor till att det 
är svårt att få in nytt folk.
Men det är ingen anledning att inte engagera sig, 
man lär sig massor och alla ser saker olika så
det är bara bra att få in fler synvinklar på saker så blir 
det bara intressantare diskussioner.
Avslutning
Som avslutning vill jag önska er alla en trevlig vår 
och sommar, hösten känns som vanligt alldeles
för långt bort, men snart är vi där igen med 
förhoppningar om att fågelföryngringen gått 
fantastiskt.
Men låt inte bössan stå i skåpet tills nästa säsong 
utan hjälp skogsfågeln på vägen - Jaga predatorer!

Med vänliga hälsningar
Niklas Stöök

SSF Riks
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SSF Riksklubben har bytt bank! 
- Postgirot är avslutat -

Bankgiro: 5685-2544
IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588
BIC HANDSESS

Tänk på att ange: Medlemsnummer, namn och adress vid betalningar

Maila manus till: standskall@it4unet.se

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:-

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.-
Icke medlemmar 250.- 

Raskompendium:
Medlemmar 150.-

Icke medlemmar 300.-
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Har ni bytt adress?
Om ni byter adress så måste ni kontakta vår medlemshanterare.

Maila adressändring till: 
tommy78550@gmail.com

Känner någon:

Emil Modig, Jokkmokk
Jörgen Öman, Täfteå 

Be honom kontakta mig med ny adress

OBS!
Om ni vet någon som vill bli medlem be han/hon kontakta 
mig innan inbetalning så vi får rätt uppgifter från början.

MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF

Meddelar ni inte 

adressändring kan vi 

inte skicka ut tidningen.
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Finskspetsvalpar (Väntas vecka 10)

e. Jahti Harjun Jami SE 30301/2011

e. Baru S24992/2001. u. Rippeläisen Rizia S45185/2008

u. SE UCH Alva SE 17633/2012
e. SEJCH Latanjarkas Jekko S1862/2002  u. Sennev´s Pia SE10976/2009

Alva har 72 poäng (2:a pris) på jaktprov. Hon har också blivit BIR på två av fyra utställningar.
Båda föräldrarna är patella u.a. och fulltandade. Parningen granskad av avelsrådet.

Lars Sundholm, Boden
Tel. 070-5942226

Finskspetsvalpar (Väntas vecka 10)

e. FIN JCH Nappe FI42835/09 (cert)

u. Herröskogens Kiva SE22393/2013

Kiva har 1:a pris på jaktprov
Båda föräldrar fulltandade och Patella UA. Inavelsgrad 0,8
Parning rekommenderad av Finskt och Svenskt avelsråd.

Jonas Ranner, Kurravaara
073-056 29 62. Mail: jonas.ranner@gmail.com

Finskspetsvalpar (Väntas v.12)

e. Vardos Ville 
2:a jaktprov vg utställning (e. Seuch Tjäderråets Reku. u. Vardos Aja)

u. Häggingåsens Mira 
1:a jaktprov, excellent cert utställning (e. finjch Hakojen Roope. u. sejch Viterlidens Tepi)

Båda föräldrar fulltandade och patella ua. Parning rekomenderad av avelsrådet.

Häggingåsens kennel
Daniel Byqvist 070-352 95 38 Mail: danielbyqvist@hotmail.com

Finskspetsvalpar (Väntas v.13)

e. Viterlidens Kinto,  S59097/2007.
Jaktprov 1:a pris, Utställning Very good. Älg, björn och fågel intresse. Knäled UA, full tandad.

u. Tallens Nilla SE 28212/2012.
Jaktprov 3:e pris. Knäled UA, full tandad. Skäller både älg och fågel. Flera älgar skjutet för tiken.

Parning rekomenderad av avelsrådet.

Tallens kennel 
Stefan Stålnacke 070-315 48 04. Epost. s.stalnacke@hotmail.se

Valptorget    Valptorget
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Valptorget    Valptorget

EFTERLYSNING
Alla vill vi att vår nästa hund ska vara 
fantastisk; en god kamrat, snygg, 
frisk och en fantom i skogen…
För att det ska vara möjligt behöver 
avelsarbetet inom SSF bedrivas i den 
riktningen. 
Det största problemet med den uppgiften är att våra 
avelsbaser är små. Endast omkring tre procent av 
Norrbottenspetsarna och Finska spetsarna används 
i aveln idag.                                                                    
Ett skäl till att få hundar används är att SSF saknar 
information om de allra flesta hundarna då tyvärr 
alldeles för få startar på jaktprov.
Av den anledningen uppmanar vi er hundägare som 
har fungerande jakthundar att anmäla er hund och 
starta på jaktprov. Många lever i den villfarelsen 
att jaktprov är endast för ”kanonhundar ”vilket är 
helt fel. Proven som pågår i 3-4,5 timmar är väldigt 
likt vanlig jakt förutom att man inte bär vapen, en 

vanlig skogspromenad med en domare som kan ge 
tips under provet. Det är alltså inga märkvärdigheter 
utan om du har en hund som det går att skjuta fågel 
för så är chansen stor att hunden blir jaktprovsmeri-
terad. Redan när några fåglar är fällda så är det dags 
för jaktprov. Det är till stor hjälp för oss i avelsar-
betet. Du kommer dessutom att träffa andra med 
samma intresse för trädskällarjakten och våra raser 
och upptäcka hur roligt vi har tillsammans.

Jaktproven är antingen så kallade ”Ordinarie Prov” 
som går av stapeln på ett förutbestämt datum och 
på marker inom ett visst område. På ordinarie prov 
lottas domare och provområden bland startande 
hundar. Därutöver finns så kallade ”Rörliga prov” 
som man kan gå på marker som man känner till och 
med möjlighet att välja tillfälle. 

Uppgifter om hur du går till väga för att anmäla din 
hund finns i Ståndskall nr 2 som utkommer i början 
av juni varje år. Ta gärna kontakt med anmälnings-
mottagaren i din lokalklubb för mera information.

Väl mött på jaktproven i höst!

Finskspetsvalpar (Väntas vecka 15)

Kull 1

e.  Predator`s Jesse (e SJCH SUCH Spetsgårdens Riiki u SJCH Predator`s Irja )

u. SJCH SUCH Viterlidens Kita (e Ailatis Seppo u SJCH Viterlidens Anja )
Jesse har 1.a på jaktprov. Patella ua. Rekomenderat av avelsrådet.

Kull 2

e. Vardos Ville (e SUCH Tjäderråets Reku u Vardos Anja )

u. Viterlidens Milla ( e SJCH SUCH Kiepin Kaamos u SJCH SUCH Viterlidens Kita )
Patella ua. Rekomenderat av avelsrådet.

Viterlidens Kennel 
Thomas Jonsson. Tel. 070-668 05 22 e-post Thomas.jonsson@brinet.nu

Hemsida: www.infolux.se/viterliden
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Hundutställning i Östersund
Tvådagars utställning!

Lördag den 14 Maj och Söndag den 15 Maj.
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till en tvådagars utställning för 

finsk- och norrbottenspets i samarrangemang med Älghundsklubben Jämtland/Härjedalen.

Passa på att meritera din hund vid två tillfällen samma helg
Plats: Meddelas i PM som skickas ut veckan före. 

Vid behov av uppställningsplats för Husvagn, Husbil eller annat boende se kontaktperson nedan.

Domare: 
Lördag: Annica Uppström • Söndag: Olle B Häggkvist 

Anmälan och upplysningar: 
Senast Fredag den 6 Maj till: Lennart Jönsson Nyvägen 9, 830 51 Offerdal. 

Tel. 0640-321 57, 070-657 67 38. lennartjonsson1956@gmail.com 
Använd anmälningsblankett som bifogas Ståndskall eller den som finns på hemsidan. 

Fullständigt ifylld, ofullständigt ifylld anmälan gäller inte. 
PM med tider, nummerlapp och väginformation skickas ut under veckan före utställningen. 

Tänk på att redan nu kolla vaccinationer. Inte äldre än fyra år utställningsdagen!
Är vad som gäller enligt SKK:s Utställning och Championatsbestämmelser. 

Avgifter: Valpklass 4-9 mån, Championklass och veteranklass gratis. Övriga klasser 250: -
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg:13 70 11-3.

Inga valpar under 4 mån. får vistas på utställningsområdet, enligt SKK:s regler.
Servering finns inom området. Olika aktiviteter under Lördag kväll.

Välkomna och lycka till!

UTSTÄLLNING I LYCKSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAG DEN 29 MAJ
Plats: Gammplatsen. 

Domare: Tomas Eriksson

Skriftlig anmälan skickas till:
Per Sjögren, Kopparvägen 11, 921 37 Lycksele tel 070-286 76 91

E-post: per_sjogren_1@hotmail.com Bekräftelse får ni vid anmälan. 
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 13 MAJ

Anmälnings avgift kan betalas på plats, genom swish eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739

Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga klasser 300:-

Passa även på att gå på utemässan!
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Rapport
SSF Ångermanland

Tre utlysta och två rörliga jaktprov har 
genomförts under året. Det har varit 
dålig uppslutning kring proven i höst, 
möjligen beroende på den dåliga till-
gången på fågel.  

Utlysta Jaktprov 2015

Näsåker 16 aug. 
Viterlidens Skröder, 75p, äg. Mikael Olsson
Röjmyrens Ante, 58p, äg 
Anders o Majken Hellman
Ryggärdans Sambo, 57p, äg Andreas Andersson
Pärlskogens Sigge, 57p, äg Tobias Mårtensson
Kolåsens Ekko, 51p, Göran Jönsson
Kronskogens Tikko, 7p, äg Hans Molin 
Provledare Ulf Jonsson och Göran Jönsson
 

Näsåker 17 aug. 
Röjmyrens Ante, 82p, 
äg Anders o Majken Hellman
Ryggärdans Sambo, 58p, äg Andreas Andersson
Sörlibäckens Itzi, 31p, äg Peter Stiermman
Kolåsens Ekko, 8p, äg Göran Jönsson 
Provledare Ulf Jonsson och Göran Jönsson

Näsåker 15 okt:
Korack. 37 p, äg Olof Nydal
Provledare Peder Ragnarsson

Rörliga jaktprov 2015

Järvberget 19 aug:
Knakadalens Peikko, 50 p, äg. Örjan Sahlin
Näsåker 29 sep:
Vackeråsens Tuuli, 73 p. äg. Per Tjärnlund

MIN KYRKA
av Miranda Frings Håf

Det känns bra att gå åt skogen
istället för folktäta krogen

Här doftar det gott och jag mår bra
det är verkligen något att föredra

Skogen ger mig lugn och ro
här smakar det ljuvligt med lite Marabou

Det är underbart att bara finnas och se
Ni som inte begriper; det här är Livskvalité!

Alla funderingar bara försvinner
i skogen ser jag livet utan bekymmer

Det är lätt att bli religiös
i min trygga och vackra skog, så graciös
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Jaktprov 
i Vittangi 7-8/11

Förutsättningarna var i stort perfekta. 
Det var lagom med snö som legat ett tag, 
fåglarna hade haft tid att anpassa sig till 
barrdieten och inte allt för kallt. Det var 
två hundar till start respektive dag.

Lördag
Lainioälvens Neiti 41595/2009 kom in med ett 
resultat snubblande nära en etta, nämligen 73 p, 
ägare Magnus Olsson Kiruna.
Herröskogens Kiva 22393/2013 slog till med höga 
83 p. Ägare är Jonas Ranner Kiruna.

Söndag
Siri 29305/2012 ägare Mats Thorneus Kiruna även 
hon var nära att få sin andra etta, men det slutade 
på 73 p. Sörlidbäckens Isku 13095/2011: ägare Erik 
Tjärner Pajala, slutade på 31 p. 

Slutligen ett stort tack till ekipagen och domarna 
som ställt upp, och till arrangörerna som trots hög 
avverkningstakt hittar skogsplättar att hålla prov på.

Herröskogens Kiva Ägare är Jonas Ranner, Kiruna.

UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 20 MARS
Plats: Ishallen. Domare: Arild Berget

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

Skriftlig anmälan skickas till:
Berith Johansson, Blåviksvägen 32, 91931 Åsele. Tel. 070-366 44 79

E-post: tjaderfightens@hotmail.com.
Anmälningsblankett finns att hämta på www.tradskallare.se

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 13 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats, genom swish eller sättas in på:

Bankgiro 164-0739
Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga klasser 300:-

Servering finns i isladans värmestuga.

Besök gärna Åsele Vintermarknad på fredagskvällen
Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, samt Stövare, blandade raser.

Norrbottenspets och Finskspets på söndag.
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Uppfödare – Se hit!
SSF erbjuder alla valpköpare ett gratis medlemskap 2016 för valpar levererade efter 16 sep. 2015

Alla valpköpare som ej är medlem i SSF erbjuds gratis medlemskap! 

Uppfödaren skickar över följande sju uppgifter:
1. Namn:

2. Adress:

3. Postnr & Ort:

4. Personnr.:

5. Telefonnr:

6. Mailadress: 

7. Vilken lokalklubb köparen önskar tillhöra:

Skicka uppgifterna till Tommy Lannemar: 

E-post: tommy78550@gmail.com

Medlemshanterare SSF
Tommy Lannemar,
Spik Kerstis väg 16
785 50 Djura
Tel: 070-574 49 20 
e-post: tommy78550@gmail.com

Championatsdiplom
När du som hundägare ansöker till SSK om ett 
SE UCH eller SE JCH , så får du ange om du vill 
köpa ett Championatsdiplom för 200:-. Detta är i 
liggande A3 format och har en bakgrundsbild på 
stövare tecknat av Bruno Liljefors.

SSF erbjuder ett 
Championatsdiplom 
för samma pris i A4 (se bild).
Text läggs in för resp hund.
Beställning skickas  till: 
Tommy Lannemar
Tel: 070-574 49 20 
e-post: tommy78550@gmail.com

Bifoga intyg om Championat från SKK.
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SE JCH Ramsjöskogens Ceder 
SE 32071/2011
e. SE JCH Kolgårdens Repo
u. Hällkrokens Nita
Uppfödare: Lars och Pär Persson , Ramsjö
Ägare: Jan-Erik Svensson Hede
Jaktprov:
20140816 utlyst 81p
20140823 rörligt 75p
20150817 utlyst 77p
Utställning:
20151117 Vemdalen-Exellent

SE JCH  Fanbyklackens Salix
SE50715/2011
e. SE JCH Tålsmarks Tiger 
u. Degelbergets Stella
Ägare: Mats-Erik.Larsson
Uppfödare: Pär Norbäck Stöde
Jaktprov:
2014-08-27 Dorotea Rörligt 78 poäng
2014-09-02 Storulvsjön Rörligt 78 poäng
2015-09-26 Vemdalen Utlyst 87 poäng
Utställning:
2014-04-27 Ck Cert
2015-04-18 Ck, Cert

SE UCH Överstjuktans Coffy
SE12281/2012
Ägare: Mikael Åsman
Uppfödare: Sonja Edlund, Blattnicksele
Jaktprov
2015-09-28 Rörligt 70 poäng, 2:a pris
Utställning
2015-12-06 Borgsjö CK
2013-12-08 Gudmundsbyn CK/Cert
2014-02-15 Bredbyn CK/Cert
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SE UCH Brattstans Sinja
S66422/2009
Uppfödare/ägare: Sören Adill, Norderåsen
Utställning:
20141207 Gudmundsbyn Cert 
20150418 Riksutställningen Cert 
20151107 Vemdalen Cert
Jaktprov: 
Vemdalen 2015-08-16, 68p.

Temakväll injagning och praktiska jakttips
Umeå, 12e april, start kl. 18:30

SSF Västerbottens kustland inbjuder till en temakväll där gedigen erfarenhet delas kring injagning 
men även praktiska jakttips. SM-vinnaren 2014, Ulf Grabbe kommer att ge sina bästa tips till 

framgång och detta kan sedan utgöra grund för fortsatt kunskapsspridning mellan åhörarna. 

Plats meddelas senare till de som anmäler intresse. 
För intresseanmälan eller frågor kontakta Erik Lindberg via mail: 

knaveln@hotmail.com, alt på 070-36 96 256
Denna kväll är ett första led i att i större utsträckning erbjuda kustlandets medlemmar intressanta och 

relevanta aktiviteter kring hundar i allmänhet med skällande fågelhund och jakt i synnerhet.

SE JCH Isa
S292261/2009
e. SJCH SUCH Pohjanukon Toivo
u. Kolgårdens Julia
Uppfödare: Anna Stridsman Domsjö
Ägare: Tomas Johansson Tavelsjö
Jaktprov:
20131026 Torvsjö  - 75 poäng/rörligt
20150822 Vilhelmina - 75 poäng/utlyst
20150919 Arvidsjaur, Skallkungen - 75 poäng
 Utställning:
20110130 Robertsfors Good
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Verksamhetsberättelse 2015
SSF Västerbottens Lappmark

Styrelsens sammansättning:
Kurt Sivertsson  ................. Ordförande
Peter Persson ..................... Kassör
Thomas Jonsson ................ Sekreterare
Martin Markusson ............ Ledamot
Ann-Kristin Persson .......... Ledamot
Fredrik  Jonsson  ............... Suppleant
Per Sjögren ........................ Suppleant

I Skallkungstävlingen representerades klubben av 
Lakansjöbäckens Liisa ägare Karl Göran Johansson 
som slutade på 10.e plats. 
Utställning
Utställningar har hållits i:
1. Åsele med 35 deltagare.
2. Lycksele med 58 deltagare 
3. Storuman med 19 deltagare 
Antalet deltagare vid klubbens utställningar 2015
uppgår totalt till 112 deltagare, vilket är en ökning 
med 71 deltagare från 2014.

Klubbmästare 2015 Lars Lindgren, Obbola

Mötets ordförande Peter Jonsson delar ut 
diplom till Ingalill Bohm

Priser

Klubbmästerskapet 

  P Hund Ägare

1.a 86 Buskuddens Kirro Lars Lindgren

2.a 84 Skarnäbbens Nea Mattias Åkerstedt

3.a 78 Häggingåsens Kiwa Göran Hellström

Västerbottenspriset

  P Hund Ägare

1.a 160 Häggingåsens Kiwa Göran Hellström

2.a 158 Buskuddens Kirro Lars Lindgren

3.a 147 Lakansjöbäckens Kirak Anders Bohm

Bertil Holmströms Vandringspris

  P Hund Ägare

1.a 238 Häggingåsens Kiwa Göran Hellström

2.a 198 Lakansjöbäckens Liisa K-G Johansson

3.a 183 Lakansjöbäckens Kirak Anders Bohm

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

Styrelsen för 
SSF Västerbottens Lappmark
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Domarutbildning i Nedre Norrbotten 2016
SSF/Nedre Norrbotten anordnar teorikurs för nya jaktprovsdomare

under våren 2016.Tid och plats bestäms senare.
Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.

Anmälan till Leif Hedlund. Tel: 070-688 39 52. 
Email: leifhedlund@spray.se

Riksutställning och Riksårsmöte 2016
SSF/Nedre Norrbotten inbjuder till Riksutställningen för 
Finsk spets och Norrbottenspets och till Riksårsmötet 2016

Lördag den 9 april 2016

RIKSUTSTÄLLNING 
Fåröns Stugby, Piteå • Domare: Kurt Nilsson

Tider: Registrering och ID kontroll från klockan 08:00
Bedömningen börjar klockan 09:00 med valpklass, båda raser.

Anmälan: Senast 30 mars till:
Christina Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå

Tel: 070-303 73 85. E-mail: christina.hedlund@edu.nll.se
Fint pris utlottas på startnumret

Anmälningsavgifter: Valp- och veteranklass 100:-. Övriga klasser 300:-.

RIKSÅRSMÖTE
Piteå Stadshotell

15:30. 
Efter utställningen håller domaren Kurt Nilsson en föreläsning om genetik och avel

17:00 
Riksårsmöte

19:00 
Buffé

Mer information hittar du på 
www.ssfnn.se och www.tradskallare.se

SSF:s nya hemsida:

ssf-riks.se
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HEMSIDA 
VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

SSF Västerbottens Lappmark har nu 
en ny adress till hemsidan.

www.ssflappmarken.se

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

Domarutbildning inom SSF / ÖN
Under våren planerar lokalklubben att hålla teorikurs för blivande jaktprovsdomare. 

Känner du dig manad och intresserad av att utbilda dig, så ta kontakt med utbildningsledarna:
 Kent Renlund, 070-131 74 83 (Gällivare – Jokkmokksområdet) och 

Mats Thorneus, 070 – 517 46 61 (Kiruna-området) för vidare information. 

Ni behövs om verksamheten skall kunna fortsätta, med att erbjuda lokalklubbens 
medlemmar möjligheter till att kunna pröva sin hund på jaktprov.

Rapport
Jaktprov
SSF Sydsverige 

Ordinarie jaktprov 28-29 november.
Lördag
Det började på lördagen i full storm. Två starter 
och två 0-pris. Antoni Wannas Barbarens Arrak 
och Mattias Kähäris Maksi. Allt blåste bort.
Söndag
På söndagen var det också hård vind men inte full 
storm. En start och Antoni Wannas Barbarens Ar-
rak klarade då ett tredje pris. 
Kan bara gratulera Antoni att hans hund klarade 
att gå till pris i det otäcka vädret.

Göran Eriksson.
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Kom ihåg att tydligt ange namn, 
telefonnummer och leveransadress.

Samköp så blir det billigare!
Betalning gör ni vid beställningen. 

SEB 
Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740

Swedbank 
Konto 81695-993 128 428-6 eller BG 5637-1404

Kontohavare: 
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

Vinbeställning
Gör så här när ni beställer 
SSF:s vin Urogallo (rött).

Beställning gör ni till följande mailadress: 
ulf@spanskavin.se 
kopia till: tommy78550@gmail.com

Ni beställer kartonger med 
sex (6) flaskor i varje kartong. 
Priser inkl. skatter och frakt!

6 flaskor:  
Pris per flaska är 98 kr 

12 – 24 flaskor:  
Pris per flaska är 95 kr 

Mer än 24 flaskor  
Pris per flaska är 92 kr 

Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras 
vinet i kartonger inom fem (5) arbetsdagar.
När det gäller transporten bör det inte ta mer 
än max 2 dagar söder om Sundsvall.

Smaklig middag! SSF riks
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Några ord från

REDAKTÖREN
Göran Hellström

Det är inte svårt att få en dyster bild 
av fågeltillgången när man beskådar 
årets jaktprovsstatistik. 
Finnandemöjligheterna är fåtaliga.
Många klagar dessutom över 
kalhyggen och brist på funktionärer. 
Det finns dock positiva tendenser...

Min egen åsikt är att det håller på att vända. Jag 
flyttar ganska mycket i min jakt och vistas sällan 
på samma ställe flera gånger. Det har i år gett mig 
många minnesvärda upplevelser där fågeltillgången 
bitvis varit riktigt god. Att besöka fågeltomma 
marker gång på gång med en oinjagad hund kan till 
slut betyda att en jaktstark hund byter 
skallobjekt och den jaktsvale allt för ofta ligger och 
myser i blåbärsriset... 

Det stora intresset för vårens valpkullar tyder på att 
många med mig ser ljuset i tunneln och tendenser 
på gråfågelns återkomst i biotoperna.

Utställning
Jag vill ge några handfasta råd inför vårens 
utställningar för de som är nybörjare. Jag är verkli-
gen ingen expert på "handling" av hundar, men så 
här undviker man de värsta blindskären.

Man ser allt för ofta hundförare som äntrar utställ-
ningsringen med en helt ouppvärmd hund. Spetsen 
kanske just har vaknat i bilen och minuten senare 
ska den springa graciöst och beskådas av kritiska 
domarögon. 
Tycker att man ska testa själv att resa sig ur soffan 
efter en förmiddag framför Vinterstudion och på 
ett spänstigt sätt ta ut löpsteget. 
Svaret kommer till er direkt...

Tips nr. 1:
Värm upp hunden!

Vilket temperament har din hund?
När man är i ringen vill man ha en riktigt pigg och 
alert hund. Är den stressad kanske man ska vara 
runt utställningsringen långt innan den ska visas 
för att vänja den vid uppståndelsen. Är det en lugn 
individ bör man hålla den borta så att hunden inte 
blir för loj. Lagom är bäst!
Tips nr. 2
Anpassa hundens stressnivå. 

Tandvisning/mätning
Detta är den enklaste manövern och kan läggas in 
vid varje tillfälle där hunden ska få mat. 
Utfodringen är en positiv händelse och hunden 
kommer därefter att gilla tandvisningen. Börja 
direkt som valp vid åtta veckors ålder. Manövern 
tar några sekunder att genomföra och den sitter i 
för livet.
Tips. Nr. 3
Träna tandvisning och mätning.

Ringträning
De flesta lokalklubbarna inom SSF anordnar ring-
träning på vårkanten. Anmäl din hund dit så får du 
fler råd som kan individanpassas till just din hund. 
Finns det ingen organiserad träning så samla ihop 
ett gäng med olika hundar och kör i egen regi. Det 
är ingen raktforskning det handlar om utan mer om 
social träning för dig och hunden.

Lycka till!

SSF:s nya hemsida:

ssf-riks.se
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Utställning i Luleå 
21 nov 2015

Ca 50 hundar deltog i utställningen, 
vilket var ett glädjande stort antal. 
Fördelningen av raserna visar att 
Norrbottenspetsen går framåt i antal. 
I år var det bara några fler finska 
spetsar, jämfört med tidigare år då 
finnspetsen varit totalt dominerande i 
antal startande.

Bästa nobs
Bästa norrbottenspets blev Odensala Skogens Atle. 
Ägare Linus Nilsson, Luleå.
BIR
När Bäst I Rasen för finnspetsarna skulle koras, 
ställde Stig-Olov Nilsson från Juoksengi upp med 
Kaitum Dalens Ludde, mot Frozenstar´s Minja. 
Ägare Viktoria Larsson, Gällivare.
BIR
Där blev Kaitum Dalens Ludde  BIR, och gick 
vidare till finalomgången.

Valp
I valpklassen blev Saxälvens Xanthos bästa 
norrbottenspets. Ägare Elin Karlsson, Luleå.
Finnspetsarna hade en äldre och en yngre klass. 
I den äldre klassen segrade Lillåns Agnes, med 
ägaren Peter Johansson, Kåge. I den yngre klassen 
var Saga enda valp och därmed bästa valp. 
Ägare Robert Bjurström, Piteå.
BIS
Till slut skulle domaren Arvid Göransson kora 
vinnaren av hela tävlingen, där norrbottenspetsen 
Odensala Skogens Atle ställdes mot finska spetsen 
Kaitum Dalens Ludde.
Där drog Odensala Skogens Atle det längsta strået 
och blev BIS. Kaitum Dalens Ludde blev BIS 2.
Troligtvis var både Linus Nilsson och Jan-Olov 
Nilsson mycket nöjda med dagen.

Ett stort tack till deltagare, domare, ringsekreterare 
och klubbens funktionärer, som alla bidrog till en 
lyckad utställning.
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Sista provhösten 
för NKI...
Norrbottens Kust & inlands har gjort 
sin sista provhöst.
Vi visste inte när årets provsäsong inled-
des att den också skulle bli den sista. Att 
det till slut ändå blev så beror på flera 
faktorer. Vi är den till ytan minsta lokal-
klubben och har, som en följd av detta 
ganska begränsat med provytor. De se-
naste tjugo årens ökade avverkningar 
har gjort att vi tappat många provmar-
ker och tillväxten i skogen har naturligt-
vis inte kunnat kompensera detta. 

Ett annat problem, kanske det mest påtagliga de se-
naste två, tre åren, är älgjakten. En minskad älgstam 
där tilldelningarna ändå varit stora och jakttiden 
lång har gjort att vi varit utestängda från många 
tänkta provytor. Dessutom har brunstuppehållet 
försvunnit åtminstone på våra marker här i NKI. 
En annan bidragande faktor är svårigheterna att få 
fram medlemmar som är villiga att ställa upp på 
olika förtroendeposter. Det har gjort att vi tvingats 
till ”återvinning” på olika poster och det håller inte 
i längden.
Allt det här sammantaget gjorde att det beslutades 
att verksamheten skulle upphöra i och med årsmö-
tet i januari.
Men vi genomförde i alla fall våra tre utlysta prov 
i höst. En höst som präglades av den sämsta fågel-
föryngringen på många år och där de få fåglar man 
kom i kontakt med i de flesta fall utgjordes av skygg 
gammelfågel. 
Utlysta prov
Årets första utlysta prov under helgen 22-23 augusti 
som var förlagt till skogarna runt Pålkem hade bara 
en hund anmäld, nobshannen Tjärbäckens Neo, 
och han startade dessutom bara på lördagen, 
Den andra jaktprovshelgen lades så sent som 17-
18 oktober för att om möjligt undvika alltför stora 
krockar med älgjakten. Utgångspunkt var Gunnars-
byn med provytorna ganska koncentrerade någon 

mil norrut. Fågeltillgången var ändå hyfsad och alla 
hundar var i kontakt med fågel båda dagarna, men 
den skygga fågeln gjorde att skallen blev korta de 
få gånger någon fågel behagade sätta sig. Fyra hun-
dar kom till start och tre gick till pris. Bäst lyckades 
Palle Anderssons nobshane Tjärbäckens Neo som 
fick ihop 62 poäng. Bra kämpat med endast en fågel 
i protokollet.
Klubbens sista prov
Höstens sista, och som det sedan visade sig, lokal-
klubbens sista jaktprov, var det sedvanliga senhöst-
provet i Överkalix. Intresset var stort bland hundä-
garna, tolv anmälda hundar men bara fem kunde 
beredas plats. Anledningen till detta var två, dels 
hade vi få tillgängliga domare, dels var det markbrist 
beroende på den pågående älgjakten. 
Hundar och förare fick kämpa hårt på de fågelfat-
tiga markerna, marker som tidigare år varit mycket 
bra, men det här var som sagt inget normalt år. Bara 
1,5 finnandemöjligheter i snitt konstaterades i de 
olika provrutorna.
Bäst på lördagen lyckades nobshanen Tjärbäckens 
Nalle med 62 poäng, den enda hund till pris den 
dagen. Det visade sig att förhållandena tydligen var 
bättre på söndagen där samtliga tre hundar som var 
i kontakt med fågel gick till pris. Bäst av dom blev 
Tord Isakssons finntik Kalliokosken Tepa med 65 
poäng och ett andrapris.
Det här provet brukar kallas ”Ärtsoppsprovet” efter-
som det under många år serverats ärtsoppa till alla 
deltagare på lördagskvällen. En tradition som börja-
de i Storbäcken, Rödupp på nittiotalet och som följ-
de med när vi på senare år flyttat till i Raabgården i 
Nybyn. I år var ärtsoppan utbytt mot älgköttsoppa 
tillagad av ordförande Anders Morin och den avåts 
under mycket trevliga former där diskussionens vå-
gor gick höga långt fram på kvällen.
Vi hoppas nu att lokalklubbens nedläggning inte 
innebär slutet för ett senhöstprov i dessa marker, 
trots att vi står under nytt styre, utan att vi även 
fortsättningsvis kan äta soppa tillsammans i novem-
bermörkret.
Rörliga prov
Intresset för rörliga prov avspeglade den dåliga 
föryngringen. Bara sex anmälda och fyra starter. 
Men, bland dessa få starter hittar vi ändå årets 
klubbmästare, Johan Vikströms unga finnspetstik 
Blåkölens Minna, som nådde 75 poäng, ett första 
pris och, ovanpå det,  klubbmästare 2015. 
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Tord Isaksson, Kalix-Nyborg med Kalliokosken Tepa efter södagsprovet
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Information från 
Norrbottens Kust och Inland

Lokalklubben NKI bildades 1984 under en tid när 
verksamheten och medlemsantalet ökade i hela 
landet, nu är läget det motsatta. Det är svårare att 
rekrytera folk till styrelseuppdrag och annat klub-
barbete, det är svårare att anordna jaktprov eftersom 
det moderna skogsbruket ödelägger många
provmarker. Den långa utdragna älgjakten med det 
slopade ”brunstuppehållet” gör det än mer proble-
matiskt att kunna gå jaktprov på beskogade marker. 
Styrelsen i NKI har under en lång tid tyckt att tre 
lokalklubbar i Norrbotten är minst en för mycket. 
Som exempel kan nämnas att Älghundsklubben 
med många fler medlemmar har en lokalklubb för 
Norrbotten. Kärnverksamheten för SSF är jaktprov 
och utställningar och för det behövs det inte tre sty-
relser i Norrbottens län ansåg vi och tog fram ett 
förslag angående upplösning av lokalklubben. En 
koll i medlemslistan visade att närmare 60 % av 
medlemmarna i NKI har sin postadress inom Nedre 
Norrbottens region. Vi bedömde efter diskussion 
med Nedre Norrbottens styrelse att det enklaste var 
att radera gränsen som delar NKI och Nedre Norr-
botten från varandra det vill säga Råneälven upp 
till Edeforsvägen, därefter västerut till Luleälv och 
norrut till polcirkeln.  

Styrelsens förslag:
• Att lokalklubben 
Norrbottens Kust och Inland upplöses.

• Att gränsen mellan NKI och 
lokalklubben Nedre Norrbotten (NN) raderas.

• Att NKI:s medlemmar överförs till 
lokalklubben Nedre Norrbotten (NN).

• Att NKI:s tillgångar överförs till 
lokalklubben Nedre Norrbotten (NN).

• Att de medlemmar som vill tillhöra annan lokal-
klubb till exempel Övre Norrbotten anmäler detta 
till SSF:s rikssekreterare och medlemshanterare 
Tommy Lannemar. 
Kontaktuppgifter finns i tidningen Ståndskall.

NKI:s medlemmar kallades till ett extra möte i 
Kalix den 12 december där styrelsens förslag 
antogs enhälligt.

Den 16 januari hölls ordinarie årsmöte i Kalix Fol-
kets Hus. De sedvanliga frågorna var snabbt avkla-
rade och efter att styrelsen beviljats ansvarsfrihet för 
det gångna året så kom punkten om lokalklubbens 
upplösning upp på dagordningen. Även nu antogs 
styrelsens förslag enhälligt. I och med det så återstod 
bara prisutdelningar innan mötet avslutades.

Klubbmästare i Norrbottens Kust och Inland 2015 
blev den unga finska spetstiken Blåkölens Minna, 
ägare Johan Wikström. Minna fick 75 poäng och ett 
första pris, Grattis!

Fort Hjort Nalli, ägare Anders Morin, har tre in-
teckningar och högsta poäng, 90p, i Birger Petters-
sons vandringspris/klubbmästare NKI 2010-2014 
och får därmed behålla priset.

NKI:s medlemmar överförs nu till NN, för medlem-
marna innebär det ingen förändring, målsättningen 
är att rörliga och utlysta jaktprov ska anordnas som 
tidigare. Allt beror på tillgång till provmarker och 
funktionärer. Även utställningar kommer förmod-
ligen att arrangeras i Kalix som tidigare, dock inte 
2016, utställarna hänvisas i år till Riksutställningen 
i Piteå 9 april.
Intresserade medlemmar hälsas välkomna att hjälpa 
till vid jaktprov och utställningar.

F.d. Styrelsen i Norrbottens Kust och Inland
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Mötesorförande Göran Östlund överlämnar "Birger Petterssons 
vandringspris" till Anders Morin ägare till Fort Hjort Nalli.

Ordförande Anders Morin överlämnar priset till årets klubbmästare Johan Vikström ägare till Blåkölens Minna 

1.  Övre Norrbotten
3.  Nedre Norrbotten
4.  Västerbottens Kustland
5.  Västerbottens Lappmark
6.  Ångermanland
7.  Jämtland/Härjedalen
8.  Medelpad
9.  Gävleborg
10.  Mellansverige
11.  Sydsverige
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Vinterutställning
Medelpad

Medelpads så kallade vinterutställning 
blir allt mer höstlik på grund av våra 
milda vintrar. För att få en bättre 
vinterfeeling flyttades utställningen en 
bit inåt landet till Borgsjö nära Ånge 
men det var inte just någon vinter där 
heller, nollgradigt och mest bara is på 
backen så Birsta köpcentrum lockade 
nog några fler.

Ingen på plats var för den saken missnöjd, glada hun-
dar med lika glada ägare gjorde att miljön kom i andra 
hand. I startfältet var det lite mindre hundar än vad 
vi brukar vara vana vid, av 27 anmälda hundar kom  
bara 15 Norrbottenspetsar och 9 Finsk spetsar till 
start.
Uppgiften som domare hade Arvid Göransson ac-
cepterat då bokad domare fick förhinder. Vi är oer-
hört tacksamma att Arvid tog på sig jobbet med så 
kort varsel. TACK!
Arrangemanget var för övrigt som vanligt i topp-
klass, gulaschsoppa, mackor och  nybyggd  kaffe 
fanns till förtäring för de hungriga.  Hela utställ-
ningen var avklarad på 3 timmar utan paus eftersom 
det var ett klent startfält.   Ett kamerahaveri direkt 
från start resulterade i att det tyvärr blev väldigt lite 
bilder.
Vi vill också passa på att tacka de som aldrig blir 
omnämnda. Våra ständiga ringsekreterare Eva 
Löwenstein och Britt Inger Wallin som håller ord-
ning och reda och ser till så allt blir som det ska, ni 
är ovärderliga och ställer alltid upp. Tack!  Och tack 
till alla andra också som på något sätt bidrog till en 
bra dag.

Bästa Valparna, Brännbolyckans Aya ägare Per-Ove Bergman 
och Yrja med ägare Lars Eriksson

 
Överstjuktans Coffy fick ett CK och blev därmed SE UCH. 
Eller var det UTSKÄLLNINGS CHAMPIONAT? undrar husse...

SSF:s nya hemsida:

ssf-riks.se
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Hund Ägare Klass kv kk bh bt
Skarnäbbens Konrad Katarina Åsman Valp 1 HP
Yrja Lars Eriksson Valp 1 HP, Bästa valp
Trollfågelns Jonna Göran Hofling Valp 1 HP
Brännbolyckans Aya Per-Ove Bergman Valp 1 HP, Bästa Valp
Fort Hjort Stoja Egon Rongde’n Valp 1 HP
Spetsbackens Kiro Erika Nylander Valp 1 HP
Fanbyklackens Salix Mats-Erik Larsson Jkl E
Överstjuktans Coffy Mikael Åsman Jkl E 1 1 CK, BIM
Jack Leif Söderlund Vet E 1   
Sjuskinnåns Assa Mats Svensson Junkl V 1
Aya Kristina Kylin Ukl S
Kälabäckens Mysan Torbjörn Österman Ukl G
Tjärbäckens Umbra Terese Johansson Ukl E 1
Odensala Skogens Leya Helena Hansson Ökl E 1
Trollfågelns Aya Göran Hofling Jkl E 1
Lybergets Tuva Josefin Gannå Jkl V 2
Odensala Skogens Mira Susanna Bergström Chkl E 1 1 CK, BIR
Odensala Skogens Cilla Helena Hansson Vet E 1 2 CK
Kyros-Onni Cecilia Sjölund Ökl E 1
Sörlidbäckens Jalapeno Jonas Carlsson Jkl E 1
Nautasvardos Kirri Rolf Gustavsson Ukl E 1 2 CK
Lilli Lauri Keränen Jkl E 1 1 CK, BIR, BIS
Tajgans R-H Chili Pepper Anita Hästdahl Vet E 1

Best in Show!
När BIS skulle utses blev det 
en hård kamp mellan Nob-
stiken  Odensala Skogens 
Mira  och Finska spets tiken Lilli. 
Susanna Bergström med sin Mira 
fick till slut se sig besegrade av Lilli 
med sin husse Lauri Keränen.

Susanna Bergström med Mira, Lilli med Lauri Keränen.

Best in Show i Borgsjö

Lilli
Äg. Lauri Keränen
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Rapport från....
SSF/Nedre Norrbotten 2016

Årsmötet ägde rum Norra Skogsägarnas 
lokaler i Piteå. Uppemot 20 st medlem-
mar infann sig på mötet, varav några 
medlemmar från numera nedlagda NKI. 
Dessa hälsades varmt välkomna till sin 
nya lokalklubb. 
Verksamhetsberättelsen visade att 2015 
i de flesta avseenden varit ett mycket bra 
år. Ekonomin är mycket god.

Jaktprovsstarterna har ökat från 61 till 74 starter. 
Även utställningen får tummen upp. Ca 50 deltaga-
re är ett rejält kliv framåt. BIS blev Odensalaskogens 
Atle. Ägare Linus Nilsson.
Vårt arrangemang av Skallkungen fungerade bra, 
och som det verkade till belåtenhet för deltagarna. 
Att fågeltillgången inte var den bästa var det inte så 
mycket att göra åt, men det är inga dåliga hundar 
som kvalificerar sig till tävlingen. Två hundar tog 
ett förstapris, med Anders Häggkvists Tjäderlekens 
Messi i topp.
Till i november hade medlemsantalet minskat till 
138 medlemmar, men kommer att öka rejält år 
2016, då många medlemmar från NKI går över till 
SSF/NN.
Det blev inga förändringar i styrelsen 
utan den ser ut som följer:
Ordförande: Leif Hedlund. Sekreterare: Kjell Sund-
ström. Kassör: Anna-Lotta Dahlberg. Ledamöter: 
Anita Renberg och Daniel Wikman Myrestam. 
Suppleanter: Lennart Vesterberg och Sandra 
Laestander.

Följande hundar tilldelades diplom 
efter att ha tagit 1:a pris på jaktprov:

Norrspelets Kelli: 83 p  
Ägare: Jonny Nilsson

Isa: 75 poäng  
Ägare: Tomas Johansson

Tjäderlekens Messi: 75 p  
Ägare: Anders Häggkvist

Akroyd’s Lintu: 75 p  
Ägare: Daniel Wikman Myrestam

Följande hundar blev Klubbmästare 
i SSF/Nedre Norrbotten:
Jaktprov: 
Norrspelets Kelli 
Ägare: Jonny Nilsson
Utställning:
Skarjaks Ylvis  
Ägare: Sandra Laestander 

Tjärbäckens Neo 
Ägare: Paul Andersson

Styrelsen tackar för fortsatt 
förtroende och visat intresse.

Sandra Laestander och Leif HedlundLeif Hedlund och Daniel Wikman Myrestam
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Klubb 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Övre Norrbotten 163 155 166 164 164 159 169 164 166 173 177
Norrbottens Kust o Inland 131 135 139 147 143 146 151 143 132 126 121
Nedre Norrbotten 204 209 185 177 165 152 142 149 148 149 142
Västerbottens Kust 197 196 190 188 175 160 151 144 138 128 138
Västerbottens Lappmark 247 263 257 259 257 268 277 273 252 237 222
Ångermanland 134 132 134 130 126 122 131 122 116 115 120
Jämtland/Härjedalen 261 258 231 239 231 210 222 209 202 174 178
Medelpad 114 99 92 100 114 122 110 115 116 109 105
Gävleborg 167 171 176 170 175 164 162 152 152 151 142
Mellansverige 295 291 278 286 304 299 284 265 241 250 273
Sydsverige 96 90 81 76 79 76 76 76 81 75 80
Totalt 2009 1999 1929 1936 1933 1879 1875 1812 1745 1687 1698

Varav

Medlemmar 1445
Familjemedlemmar 130
Hedersmedlemmar 22
Ungdomsmedlemmar 7
Valpköpare 2015 94
Summa 1698

Sammanställning 
medlemmar 
2015

SSF:s nya hemsida:

ssf-riks.se

Sammanställning 
medlemmar 

2015
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Rapport från 
Mellansverige 

Hundutställning och årsmöte i 
Mora den 6 februari 2016.
Det är inte lätt att vara utställningsansvarig numer. 
Ett stående inslag är att de flesta väntar med sin 
anmälan ända in i det sista och rent av lite efter att 
anmälningstiden gått ut. Inte så roligt för den som 
har hand om utskrivning av kataloger och utskick 
om tid och plats mm.
Det verkar också som intresset för att ställa ut är 
på nedåtgående vilket skulle vara illavarslande för 
våra hundraser, för nog vill vi väl alla ha bra och 
ändamålsenliga hundar när det är dags att skaffa en 
ny hund. Att gå jaktprov och ställa ut på utställ-
ning är några av de viktigaste hörnstenarna när 
det gäller att utveckla den framtida aveln mot den 
perfekta jakthunden. Så jag tycker nog att det är 
varje hundägares plikt att ansvarsfullt göra sitt jobb 
i den frågan.
Utställning 
Till Morautställningen kom denna gång 25 
hundar. Vid vår senaste utställning kunde vi glatt 
notera att det var fler Norrbottenspetsar än Finska 
spetsar, vilket är en stor ovanlighet. 
Till denna gång återtog Finnspetsgänget initiativet 

och kom med 15 hundar medan Nobsarnas antal 
stannade vid 10.
Stundtals ekade skallen ordentligt inne i ridhuset 
och det var svårt att ibland höra vad domare Nina 
Karlsdotter hade för utlåtanden. Allt efter som 
tiden gick blev det dock allt lugnare. 
Några egna funderingar: När man förr var på 
utställning tyckte jag alltid att när Finska spetsarna 
var uppe så skälldes det betydligt mer än när det 
var Norrbottenspetsarnas tur. Men nu plötsligt har 
det blivit tvärs om?? Kanske är det inbillning eller 
håller Nobsen på att få en annan karaktär? Eller 
beror det kanske på åldern hos de hundar som 
ställdes ut?
Den som lyckades allra bäst denna gång kom från 
grannklubben Syd och hette Maksi. En snygg 
Finnspetshane i jaktklass som välförtjänt kammade 
hem tillställningen tillsammans med sin glade 
husse Mattias Kähäri från Grängesberg. 
Bästa Norrbottenspets blev Sacko, en mycket 
lovande unghund som gjorde en strålande debut i 
sin utställningsbana. Husse Magnus Pålsson från 
Mora får väl också anses fått en flygande start med 
sitt hundägande och vi får hoppas att Magnus och 
Sacko löper linan ut och anmäler sig till jaktprov 
framåt hösten.
Båda fick priser som var skänkta av Vildmarksbuti-
ken i Borlänge och SSF Mellansverige och vi säger 
ett stort Grattis till dessa båda! 
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Tack även till domare Nina Karlsdotter och 
ringsekreterarna Monica Hoffman och Anna-Karin 
Rydstedt. Tack även ni andra, Björn, Susanna, 
Tomas, Kari, Inge, Tommy mf. som hjälpt till och 
så naturligtvis även den ansvarige Kjell Welam. 
Utan er vore det omöjligt och inget av detta hade 
kunnat ske.
Årsmöte 
Efter avslutad hundutställning så gick vi över till 
grannfastigheten ”Gula Villan” för att genomföra 
årsmötet. Av personalen där hade vi beställt smör-
gåsar så det skulle räcka till minst 30 personer. Lite 
synd att inte fler ville vara med på mötet och om 
jag säger som så, att alla som var där inte behövde 
hålla igen på smörgåsätandet då det ändå blev över.
Björn Sinders hälsade alla varmt välkomna och jag 
gör en kortfattad skrivelse från mötet.
Det hela kan sammanfattas av att det förflöt lugnt 
och sakligt genom alla punkter. 
Styrelsen fick ansvarsfrihet och den ekonomiska 
rapporten godkändes. Traktamenten, årsavgifter, 
jakt och utställningsverksamhet klubbades enligt 
styrelsens förslag. 

Den största nyheten på mötet var att Björn Sinders 
efter 17 år i klubben avsagt sig vidare uppdrag och 
Kjell Welam valdes som ny ordförande för klub-
ben. 
Björn kommer dock att kvarstå som styrelsesupp-
leant, vilket känns bra då vi också fortsättningsvis 
kan ha nytta av honom i många sammanhang.

När vi kom fram till slutpunkterna som handlar 
om prisutdelningar blev det lite mer liv i luckan så 
jag tar med texten från årsmötesprotokollet 
angående den punkten.

§ 19. Prisutdelning
Kjell Welam började sitt anförande med att tacka 
för förtroendet att leda SSF Mellansverige framåt i 
utvecklingen och välkomnades med en applåd. 

Näste man att varmt applåderas var den avgående 
Björn Sinders som efter 17 år i lokalstyrelsen och 
som de senaste16 åren förtjänstfullt hållit denna 
skuta flytande i sin roll som ordförande för fören-
ingen. 
Flutit högt har den onekligen gjort när Björn på 
ett enastående sätt styrt skutan i fråga om allt från 
ekonomi till sammanhållning. Ivrig pådrivare i 
nya tankebanor om regler och förbättringar är 
också något som han varit känd för, inte bara i 
Mellansverige utan runt om i hela landets samlade 
etablissemang, lokalklubbar och Riksklubb. Vi är 
alla skyldiga dig ett stort och varmt tack! 
Under applådåskor och jubel överräckte Kjell som 
ett minne en ovanligt vacker kåsa med en sirligt 
ingraverad tjäder på. Dessutom fick Björn ett 
praktiskt klädselöverdrag till bilen och ännu mer 
applåder.
Björn höll efter det ett trevligt tacktal och lämnade 

sedan symboliskt över ordförandeklubban till Kjell 
Welam och önskade honom lycka till!
Under detta magra fågelår hade endast två stycken 
1.a pris på jaktprov i Mellansverige erövrats. Dessa 
två förärades med diplom som bevis för sina 
insatser.
Den första som fick diplom var, Norrbottenspetsen 
BG Wilma, ägare Terje Holden från Björkelangen i 
Norge. Wilma gick ett förtjänstfullt prov i Gösjön/
Björnberget som resulterade i 80 poäng.
Den andra som genom sin fina prestation i Noppi-
koski fick sitt diplom var Furuhedens Sirpa, ägare 

Björn Sinders avtackas Björn Sinders  överlämnar klubban
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Hans Jemth från Mora. Provet resulterade i en 
plats i Skallkungen och 81 poäng. Trots att ingen 
av dessa herrar kunde vara på plats och motta sina 
diplom så fick dom sina välförtjänta applåder ändå. 
Grattis säger vi!
Den vassaste och åtråvärdaste bedriften är nog ändå 
att bli Årets Skällande Fågelhund.
Priset tilldelas den som får den sammanlagt högsta 
poängen, (de tre bästa proven för varje hund räknas 
som slutresultat). 
Så det var många välförtjänta applåder och glada 
tillrop när Peter Wallin ropades upp för att motta 

plaketten ”Årets Skällande Fågelhund” innan den 
överlämnades av Kjell Welam.
Lite udda för denna gång var att Idrekarlen Peter 
Wallin med sin Finska Spets Uppflogets Wipp bara 
hade gått två prov och fått ihop 128 poäng. Med 
sex poängs marginal till tvåan räckte det ändå att 
bärga segern detta år.
Stort Grattis till Peter och Wipp! Med största san-
nolikhet kommer vi säkert att få se mer av detta 
ekipage i framtiden.
Tydligen var detta de Finska Spetsarnas år för de 
två efterföljande i listan var också ”finnar”.

Tvåa blev Kaunisjärven 
Akka, ägare Kenny Eriksson 
122 poäng och trea, Östbyns 
Kirro, Anders Albinsson 
117 poäng. Trots att de 
sistnämnda blev utan priser 
så säger vi ändå grattis till 
bra prestationer och hoppas 
dom laddar om till nästa år!
Protokollet från årsmötet 
och alla resultat från utställ-
ningen finns i sin helhet att 
läsa på vår hemsida, www.
ssf-mellansverige.se 

På återhörande! 
Ronney Skoog

Missa inte årets upplaga av fjolårets succé!

Utställning i Borgsjö
SSF Medelpad inbjuder till utställning 

för Finsk spets och Norrbottenspets

Söndag 17/4  2016
Plats: Västra Medelpads brukshundklubb i Borgsjö

Registrering kl. 09.00. Utställningen startar 10.00 med valparna först.

Domare: Arild Berget

Anmälan senast den 11 april till:
Anita Hästdahl, Parteboda 221, 841 92 Ånge gärna med epost anita.hastdahl@gmail.com 

Information lämnas av Anita 070-6066306 eller Malin Lindh  070-3031900
Avgiften sätts in på klubbens bankgiro nr: 5881-7263

Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr.
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Rapport 
Utställning i Vemdalen 2015-11-07

Detta år var det 24 hundar som kom till 
start. Återigen dominerar Nobsarna i 
Vemdalen femton Nobsar och nio 
Finska spetsar.

Vad som var anmärkningsvärt i år var en tempe-
ratur på 12 plusgrader och gröna gräsmattor, det 
är bara några år sen vi två år på raken hade -28 
och -32 grader, en liten temperaturdifferens på 44 
grader.
Domare
Vår utmärkta domare Annica Uppström som under 
de kalla åren tjänstgjort som ringsekreterare ville 
markera detta med att dela ut priser i sluttävlan 
iklätt kortärmat!
Ringsekreterare sen många år var våra trogna 
Anneli Melin och Ann Lidenfelt.
Ett stort tack till dessa tre funktionärer och framför 
allt till alla utställare.

Valpar
Av sex valpar alla Nobs blev bästa valp Idun 
ägare Christina Ingve
BIR av Nobsarna blevBrattstans Sinja med ägare 
Sören Adill. Inget BIM delades ut.
BIR
BIR av Finnarna blev Stenmyrans Eroxas ägare Lars 
Nyberg och BIM blev Tjäderlekens Messi ägare 
Anders Häggkvist.
Best In Show!
Slutsegrare och BIS blev 

Stenmyrans Eroxas 
ägare Lars Nyberg.
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Årsmöte 
Medelpad

Årsmötet SSF Medelpad lockade i år 
18 entusiaster till restaurang  Grankot-
ten på Norra berget i Sundsvall. Egon 
Rongdén valdes som ordförande för 
mötet och Anita Hästdahl tog hand om 
anteckningarna och iklädde rollen som 
sekreterare. Dagordningen var exakt så 
som förväntat förutom två tilläggspunk-
ter som handlade om remisser för RAS 
på både Finsk spets och norrbotten-
spets som skulle besvaras. Alla punkter 
avhandlades i rask takt och alla fick en 
genomgång av RAS för respektive ras. 
En synpunkt kom fram för Norrbotten-
spetsen som antecknades för remissvar. 

Efter att det pratats budget, redovisats resultat och 
styrelsen fått ansvarsfrihet och allt det där som hör 
till ett årsmöte stegrades stämningen i lokalen. Per 
Gannå kassör i SSF Medelpad avslöjade att trots en 
liten förlust i resultatet 2015 skulle alla bli bjudna 
på mat efter mötet. WOW vilken häftig klubb, 
gratis är gott, utbrast någon från den bakre delen 
av lokalen. Men först prisutdelning för det gångna 
året 2015… Det är ju ändå det roligaste när alla får 
spontanapplådera framgångarna.

Micke Åsman fick resa sig upp för att ta emot pris, Överstjuktans 
Coffy fick  diplom för utställningschampionat 

plus ett andra och tredjepris.

När Egon slutat skratta blev det allvar, de som 
lyckats bäst skulle nu få sina priser.

Per Gannå hämtade hem ett pris i varje valör, tredje, andra och 
inte helt oväntat även ett första pris till sin Klingermyrans Thrax

Josefin Gannå blev trött i benen av allt spring till 
prisbordet och började prata om att skaffa större 
lägenhet, varför hade ingen berättat att man måste 
ha ett extra rum för priser när man har Norrbotten-
spets? Första pris, Medelpads Skällande fågelhund 
2015, pris för årets representant  på skallkungen. 

Välfyllt prisbord med mycket snygga priser

Årsmöte 
Medelpad
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Eftersom ingen hund lyckats erövra rookie priset 
beslutades att Skallkungsrepresentanten får förvalta 
priset det när det händer, så Josefin Gannå fick ta 
med sig det priset hem också.

Kalle Burman hämtar hem priset igen som årets 
bäste predatorjägare.

Josefin Gannå blev trött i benen av allt spring till prisbordet

Det var fler hundar som hade priser att hämta men 
vars ägare tyvärr fått förhinder att komma på mötet. 
Ingen nämnd ingen glömd.
Efter prisutdelningen avnjöts en gemensam middag 
bestående av renstek som avslutades med en utsökt 
efterrätt som inget riktigt viste vad det var.
Det blev ett trevligt årsmöte.

Styggbergets Kaaksi
Foto: Göran Eriksson
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Rapport från 
SSF Ångermanland
Verksamhetsåret 2015

Årsmötet 
Årsmötet hölls i Bredbyn den 23 januari. Efter att 
ordförande Staffan Jönsson hälsat alla välkomna 
vidtog mötesförhandlingarna enligt dagordningen.
Jaktprov
Tre utlysta och två rörliga jaktprov har genomförts 
under året, som gav två 1.a pristagare Viterlidens 
Skröder 75 p. äg Mikael Olsson och Röjmyrens 
Ante 82 p. äg. Anders och Majken Hellman. 
Skallkungen 2015
Ångermanlands representant för året var Röjmyrens 
Ante äg. Anders och Majken Hellman som kom på 
en hedrande 7:e plats.
Utställning
Hundutställningen 2015 hölls i Bredbyn och totalt 
25 hundar deltog, varav 7 st norrbottenspetsar och 
18 st finskspetsar. Domare var Ulf Ottosson.
Nya Championhundar
Vi får gratulera till en ny Champion:
SEJCH Röjmyrens Ante äg. Anders och Majken 
Hellman, Kramfors.

Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionä-
rer och markägare som ställt upp och hjälpt till 
med utställning, jaktprov samt under Ramseles 
jaktmässa.
Därmed önskar SSF Ångermanland 
alla en god vår!                                         Styrelsen

Årets klubbmästare samt vinnare av Kolåsens och Tallparkens 
vandringspriser 2015. SEJCH Röjmyrens Ante,  

äg. Anders & Majken Hellman, Kramfors
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Bästa Resultat:
Finsk Spets
Stenmyrans Aron Mikael Karlsson, Sävar VG
Stenmyrans Aiko Johan Renlund, Vännäs VG
Spetsbackens Kiro Erika Nylander, Sörbygden VG
Häggingåsens Reimu Robin Holmgren, Rosvik Ex BIR
Lumi Rasmus Lövgren, Umeå VG
Oscar Elin Kollberg, Umeå Ex
Tovåsens Sacco Lars-Ola Johansson, Bjurholm Ex
Sörlidbäckens Kira Åke Bäckström, Gräsmyr VG
Uppflogets Wanda Stefan Ohlsson, Åsele VG
Knakadalens Idja Waldemar Hein, Arnäsvall Ex
Norrbottenspets
Stålbergets Sigge Catarina Holmberg, Umeå BIR valp
Saxälvens Ylle Tage Sandberg, Kalix valpklass Hp
Trollfågelns Harry M Pope Ulf Backlund, Bjurholm VG
Krutuddens Bacco Maria & Kent Olofsson, Vännäs VG
Luspnäsets Nila Mikael Lindgren, Robertsfors Ex 
Luspnäsets Harry Robin Lundgren, Umeå Ex BIS
Klingsboda Edison Fredrik Vennberg, Bygdeå Ex
Luspnäsets Shakira Jesper Mikaelsson, Umeå VG
Stenskravlets Isa Lars Nilsson, Hörnefors Ex

Hundutställning 
i Umeå, 
SSF Västerbottens Kustland 
6 februari 2016
Hundutställningen hölls inomhus i ett växthus 
på Forslunda Naturbruksgymnasium, vilket var 
skönt eftersom det snöade ordentligt med blöt-
snö och var tämligen blött utomhus.
Domare för dagen var Arvid Göransson från 
Åsarna. Årets startfält bestod av totalt 25 st hun-
dar varav 11 st finska spetsar och 14 st norrbot-
tenspetsar. Av nobsarna var det två st valphanar 
som deltog, båda fick hederspris. 

Bästa Norrbottenspets
Bästa norrbottenspets blev unghunden Luspnäsets 
Harry från Umeå, ägare Robin Lundgren.
Bästa Finsk spets
Bästa finsk spets blev Häggingåsens Riemu från 
Rosvik, ägare Robin Holmgren
Best in Show
Slutligen tog norrbottenspetsen Luspnäsets Harry 
hem BIS-titeln till Umeå i hård konkurrens mot 
Häggingåsens Riemu.
SSF Västerbottens Kustland vill tacka vår domare 
Arvid Göransson och ringsekreterare Anna Ma-
janiemi som utförde sina uppdrag på bästa sätt. 
Vi vill också tacka alla deltagare för en trevlig dag 
tillsammans och hoppas på återseende nästa år.

Luspnäsets Harry
Best In Show!
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Jaktprovsstatistik 
inom Övre Norrbotten 2015.  
Nedan följer en sammanställning hur 
prisvalörerna fördelat sig 2009 – 2015

Pris:    2009  2010  2011  2012   2013  2014   2015
1 utl       6         4         4         2      0         3        2
2 utl       5         7       14         4      4         2        6
3 utl       8       15       12         7      5         4       11
0 utl     15      31       20        16    20       14       20

1 rör      1        0         3         0       0         6         1
2 rör      4        1         0         1       0         1         1
3 rör      2        4         6         1       1         0         3
0 rör      3        0         5         2       2         3         2 
S:a       44      62       64       33     32       33       46

Prisprocent på jaktprov i ÖN.
Utlysta prov 2009 2010  2011   2012  2013  2014  2015
1:a pris              18%     7%    8 %   7%     0 %  13 %   5 %
2:a pris              15%    12% 28 %  14% 14%   9 %  15 %

Rörliga prov:
1:a pris   10%   0%     21 % 0%  0%  60 % 14 %
2:a pris  40%  20% 0 %  25% 0% 10 % 14 %

Höstens första
På höstens första prov så tog Kaitumdalens Milla, 
äg Anton Burman, ett första pris med 76 poäng. 
Detta lovade gott inför fortsättningen av hösten 
och alla blev triggade. Hur gick det då? Nja, sådär 
blir väl svaret. Hyfsat med fågel på vissa prov men 
inte högre än 2:a och 3:e pris på proven. På slutet 
dök en ny lovande hund upp i Kiruna området. 
Finnspetstiken Herröskogens Kiva, äg Jonas Ran-
ner, slog till med 83 poäng och ett första pris på 
det utlysta provet den 7 november i  Vittangi. 
Två veckor senare skällde Tallens Kiri, äg Kid-
Benny Eriksson, ihop 75 poäng på ett rörligt prov. 
Bägge dessa tikar tog sina ettor i rejält snödjup.  
Bra tåga i dessa hundar!
Alltså – höstens tre ettor togs av tikar! 
Blås i stridstrumpeten och upp till kamp alla 
hanhundar!
Skallkungen
Under årets tidiga Skallkung den 19-20 september 
representerades klubben av Pilkalampinoppis Rapp 
och Robert Nordqvist. Söndagens prov i regn och 
en allt mer tilltagande vind inbringade 45 poäng 
och en slutlig nionde plats.

Kid-Benny Eriksson gjorde en beundransvärd höst med hela 
15 domaruppdrag. Därmed vann han solklart

     "domarligan" inom ÖN och erhöll  en fin yxa som 
bevis på vår uppskattning.

Klubbmästerskap
Årets KlubbMästerskap avgjordes på marker mel-
lan Jokkmokk och Porjus. Tio hundar till start och 
en start var. Efter slutsummering så stod nobsen 
Pilkalampinoppis Rapp som segrare på 70 poäng 
Grattis Rapp och Robert ! Tvåa med 62 poäng 
kom nobsen Mys, äg  Roland Saitzkoff.  Mycket 
glädjande var att fyra av deltagarna var nobsar och 
två av dom tog placering ett och två!
Flitigaste domaren
De domare som ställt upp flitigast var Kid-Benny 
Eriksson  med 15 domaruppdrag och Jörgen 
Estholm med 6 st. 
Därefter kom Johan Lehmivaara med fem 
domaruppdrag. 
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Klubbmästare i ÖN Robert Nordqvist och tvåan Roland Saitzkoff som mottar hedersbetygelserna.
       Hundarna som gjorde det möjligt var nobsarna  Pilkalampinoppis Rapp och Mys .

Nya domare
Under hösten har lokalklubben fått tre nya jaktprovsdomare auktoriserade: Peter Drugge, Lennart Nilsson 
och Robert Nordqvist. Ni är hjärtligt välkomna och behövs verkligen i vårt klubbarbete.
Höst jaktprovspoäng
Högsta jaktprovspoäng hösten 2015 tagna på lokalklubbens egna prov:
 
Utlysta  Rörliga prov 
Herröskogens Kiva ......83 p           Tallens Kiri ............... 75 p
Kaitumdalens Milla .....76 p       Herröskogens Kiva ... 69 p
Lainioälvens Neiti .......73 p               Kaitumdalens Nox .... 63 p
Siri ..............................73 p               Kolgårdens Cindy .... 63 p

Lokalklubbens Vandringspris 
2015 inom ÖN
2015 års vinnare och 12:e inteckningen i
vårt vandringspris tog:

Herröskogens Kiva   SE22393/2013
Ägare: Jonas Ranner, Kurravaara                                                                -
Jaktprov:
Kuoksu     2015-10-17, 69 p rörl.......2 p
Vittangi     2015-11-07, 83 p  utl ......6 p
Summa ........................................... 8 p

Grattis och hoppas hösten 2016 
fortsätter lika bra för er två!
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Nästa hund ut i raden är:

 SE JCH,  INT och NORD UCH 
SF 17670g/80   Poju
Ägare: Bernt Karlsson, Boliden. 
Eftersom Bernt lyckligtvis för mig är fullfjädrad 
skribent så får hans egen berättelse om Poju råda.
Däremot vill jag inleda med och ta tillfället i akt 
och tacka Bernt för otroligt mycket arbete han lagt 
ner som gett oss alla fågeljägare längre jakttider 
samt möjlighet till jakt på Statens mark ovan od-
lingsgränsen.  Det tackar vi unisont för!!! Bernt har 
även varit bl.a. ordförande i Riksklubbens styrelse 
under en period samt varit redaktör för Ståndskall 
och bidragit med goda insatser även där.
Nu över till Poju. 
Jag har tittat i SKK:s hunddata och om jag inte räk-
nat fel så har Poju 191 st avkommor efter sig i Sve-
rige. Även 5 st finns registrerade i Finland. En siffra 
kanske några förfasar sig över idag. Men vid den tid-
punkten fanns fler hanhundar, icke minst hos våra 
vänner i öst som hade flitiga kärleksäventyr.
Undertecknad har för en mycket kort tid ägt en son 
efter Poju som tyvärr inte rosade jaktens himmel 
nämnvärt. Vad jag däremot kan konstatera är att jag 
ALDRIG vare sig förr eller senare har sett en snab-
bare spets i skogen. Det var nästan otäckt och se 
honom i den farten. 
Nu menar många att farten inte har någon större 
betydelse, men håll med om att det för ögat ser 
trevligare ut med en raket än en gammal hoj med 
pyspunka. Jag har även en kamrat här i Ljusdal som 
ägde en hanhund efter Poju. Honom bedömde jag 
på jaktprov en gång och minns hans helt sagolika, 
perfekta markeringar.

Här följer Bernts berättelse:
”Jag köpte Poju av Silvo Hautamäki i Lohtaja. Han 
var ett år och oinjagad, men intressant så till vida att 
Silvo några år innan varit över med modern Likka 
och vunnit trelänskampen mellan SSF Västebotten, 
Vasa kenneldistrikt och Keski Pohjanmaan kennel-
piiri. Ett prov vi arrangerade i  Burträsk. 

Jag började med att låna hunden och jagade in ho-
nom. Det var hösten 1981, ett hyggligt fågelår. Poju 
blev ståndfast efter en skjuten fågel och utvecklades 
snabbt. Framförallt hade han lätt för att ta igen få-
gel, även efter långa förflyttningar. 
Roger C Åström och jag hade honom med tillbaks 
till Finland i samband med Söpös minnestävlingar. 
Affären skulle slutföras. Jag kommer inte ihåg vad 
Silvo begärde, men priset var högt för dåtida förhål-
landen. Jag ville ha betänketid och Silvo behöll sin 
hund. 
På hemvägen skällde Roger på mig oavlåtligt under 
52 resmil för att vi inte hade Poju med tillbaks, så 
när vi kom hem gick jag genast till telefonen och 
gjorde upp affären. Jag hämtade Poju några veckor 
senare, det var inga större besvär med det, eftersom 
jag den här tiden också hade ett frieri i Uleåborg att 
sköta om. Jag kommer ihåg att det satt en tjäder-
tupp i topp vid avfarten till Silvos hus. Det var som 
ett tecken i skyn. 

Jaktprovskarriären inleddes trögt. Han gick till pris 
samtliga starter men det krävdes fem stycken innan 
han tog öppenklass-etta. Det var i Finland. Han 
fick tag på en tjädertupp som han hade fyra full-
ånga skall på – ett grundskall och tre förnyade. Alla 
förflyttningar var på 200-300 meter. Han skällde 
också ytterligare någon fågel och det blev till slut 
91 poäng.
I elitklass gick det snabbare. Där behövde han bara 

SF 17670g/80   Poju
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fem starter för att bli jaktchampion.
Ett jaktprov i Malå sitter kvar i minnet. Rutinerade 
Stig Lövström från Storuman skulle bedöma. Det 
var 1984. Stig var den av oss som hållit på längst 
men aldrig fått döma någon elitetta. 
- Men i dag ska du få göra det, sa jag kaxigt men 
naturligtvis på skoj.
Poju hade först ett kort skall och ett förnyat på en 
tjäderhöna, men skalltiderna var för korta. Sedan 
skällde han två gammeltuppar och på den andra 
hade han också ett berömvärt, förnyat skall efter 
en förflyttning på över 300 meter. Stig räknade och 
räknade och kunde slutligen konstatera att jag fått 
rätt. Han hade dömt sin första elitetta och såg näs-
tan snopen ut.
Enligt de gamla provreglerna krävdes i princip att 
hunden presterat ett förnyat skall för att överskrida 
poänggränsen för första pris i elitklass, vilket pas-
sade Poju. Han hade ett enormt självförtroende i det 
fallet och i synnerhet om det gällde gamla tjädertup-
par. En sådan kunde man aldrig tappa bort i skogen, 
var hans tro.
Så var det också på jakten. Gammeltuppar var lätta 
att skjuta och höll bra för honom. Jag tror det hade 
att göra med att han skällde så tätt att det till och 
med var svårt att räkna skallen. Allt flöt ihop till en 
enda ljudkuliss.
Poju förkroppsligade dubbelchampionidealet. Han 
var reslig med en mankhöjd mot övre gränsen. Han 
älskade utställningar. Då blåste han upp sig och blev 
dubbelt grann och var hela tiden på alerten, beredd 
att utdela ett tjuvnyp om någon kom inom räckhåll.
Det fick han göra i samband med att han blev nord-
isk utställningschampion i Hardstad i Norge. Det 
var en stor utställning med mycket folk. Vi utställare 
fick paradera på löparbanan på en friidrottsstadion. 
Trots att det var långt avstånd emellan fick Poju och 
en norsk buhund ögonkontakt och bestämde sig ge-
nast för att förgöra varandra. Den norska buhunden 
var en prisse av samma skrot och korn som Poju. 
Han fördes av en äldre dam som hade fullt upp med 
att hålla honom. Hunden gick mest på bakbenen. 
På bortre långsidan fumlade hon med kopplet, bu-
hunden kom lös och visste precis var han skulle. När 
Poju såg honom komma kastade han sig framåt i 
kopplets längd, jag ryckte tillbaks och det smäckra 
utställningskopplet small av på mitten. De båda 
kombattanterna möttes på innerplan och började 
slåss för glatta livet.
- Ett ögonblick, mina damer och herrar. Vi har fått 

ett problem här, sa speakern, och hela hundparaden 
stannade upp.
Nåväl. Vi lyckades skilja hundarna åt. Jag var ju rätt 
immun mot hundslagsmål efter min tid på arméns 
hundskola men damen med buhunden var för-
skräckt. De inblandade kom undan äventyret utan 
större blessyrer, för när finnspetsar slåss flyger det 
ju mest spott och hår. Poju fick cert, cacib och blev 
bäst i rasen.
Poju var absolut ingen leksak. Han hade som ung-
hund blivit misshandlad av inbrottstjuvar i Silvo 
Hautamäkis pälsfarm och misstanken mot vuxna 
manspersoner satt i hela hans liv. En gång bet han en 
utställningsdomare som inspekterade hans tandgård 
litet för ordentligt. Men domaren var ingen mindre 
än Mikko Maljanen, som endast såg den blödande 
blessyren som ett bevis på att hunden hade ”jävlar 
anamma”. Så Poju vann även den utställningen.
Barn och valpar kunde däremot göra vad de ville 
mot Poju, mot dem var han from som ett lamm.
Poju var också en extrem enmanshund. Han jagade 
inte för någon annan än husse, inte ens för min fru. 
När hon försökte skällde han bara ekorre eller gräv-
de efter sork, vilket han aldrig gjorde i vanliga fall.”

Jan Andersson

SF 17670g/80   Poju
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: http://ssf-riks.se
 
RIKSSTYRELSEN
Ordförande 
Roger Hedlund SJövägen 152, 834 34 Brunflo Tel. 070-358 12 13 e-post: roger.hedlund@ostersund.se 
Vice ordförande  
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Vice sekreterare 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com
Ledamot 
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot 
Anders Morin Majorsvägen 10, 952 63 Kalix 0923-13390, 070-5759390, amorin@live.se
Ledamot 
Henric Lindh Dalporten 14, 781 95 Borlänge 070-6651541, henric@vildmarks.se
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, 
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas. 
Avelsrådskommitté
Finsk spets, Kjell Pettersson – Norrbottenspets Mikael Åsman
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning: 
Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com 
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Bengt Wahlin, Mycelievägen 48, 903 39 Umeå, Tel: 070-585 56 55, e-post: bassbengt@yahoo.se 
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Medlemskommité 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com 
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post:lennartjonsson1956@gmail.com 
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se 
Exteriörkommitte 
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@gmail.com
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com 
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se 
Webbansvarig Katarina Åsman Västergård 163, 864 92 Matfors 073-914 10 68 nobsmatte@gmail.com
Valberedning sammankallande 
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna
Specialklubben för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna 

Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf:  Roger Strandelin Forsgatan 2 Lgh 1102 982 34 Gällivare 0970-15229 mob 070-2626325 mail: roger.strandelin@gmail.com
Sekr: Kent Renlund Abborrv. 5 98334 Malmberget 0970-20033 mob 070-1317483 mail: kent.renlund@outlook.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv.56, 93631 Boliden 0910-580520  mail:Michael.Holmberg@edskelleftea.se 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, tel: 0923-133 90/070-5759390, e-post: amorin@live.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tordisak@gmail.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se 
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Anna-Lotta Dahlberg Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-282 53 49, anna_lotta@hotmail.com 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 070-379 57 80 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 070-6680522 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 070-9206205, e-post peter.persson@storuman.se 
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 88030 Näsåker. 070-6223177. E-post: rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Terese Sandström, Fanbyviken 129, 89691 Husum, 070-1112000, E-post: teresesandstrom@hotmail.com
Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 89192 Örnsköldsvik, 070-2985958, E-post: mikael.olsson@strangbetong.se 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com 
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@ gmail.com
Kassör: Per Gannå, Tunadalsvägen 16, 85634 Sundsvall. tel: 070-556 69 95 e-post: per.ganna@protak.se 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson Skindravägen 14 822 91 Alfta 070-624 60 77 gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com 
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20e-post:  tommy78550@gmail.com
Sydsverige  Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lottalindqvist@telia.com 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Nobsbus
Foto: Micke Åsman

Lakansjöbäckens Kirak


