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Riksfullmäktige
i Harsa

• Klubbnytt
• Skrivelse

Riksfullmäktige hölls i
slutet av mars i Gävleborg
och Harsa, och vi inom
styrelse började med styThomas Jonsson
relsemöte på fredag eftermiddag. Mötet förflöt lugnt med bra beslut som
ni kan se på våran hemsida www.tradskallare.se
under fliken från årsmötet. Det var riktigt trevligt
under kvällen med många skratt tillsammans med
bla. Representanterna Per Martin Korsmo och ordf.
Hans W.Halvorsen från Norge.
Själva fullmäktigemötet förflöt lugnt, fast jag tappade hakan när mötet la fram ett annat namn i
stället för Per Lundgren som var valberedningens
förslag. Per har skött sitt uppdrag på ett mycket bra
sätt, och alla som jag har hört, har bara gott att säga
om Per. Jag förstår då att det inte är personligt att
man väljer bort Per, utan av annan orsak. På kvällen
och främst vid frukostbordet när jag hör några som
fikar bredvid oss, så förstår jag att detta var planerat.
Man har inte informerat alla lokalklubbar utan
mörkat för ÖN, NN och VL. Även delar av styrelsen visste om vad som skulle hända utan att meddela varken Per, eller mig som var föreslagen som
blivande ordförande. Valberedningen visste om vad
som skulle ske på årsmötet, och det tog mig personligen mycket hårt när en av dessa som jag har
mycket bra kontakt med, och pratar flera gånger i
veckan med, inte säger ett knyst.
Jag tycker som en sekreterare i nedre delen av
Sverige att ”Den som tackar ja efter förfrågan från
valberedningen till att ta på sig en post, skall inte
behöva schavottera inför ett sittande fullmäktige”.
Detta har nu fått konsekvenser inom SSF med
avsägningar inom styrelsen och suppleanter.
Sekreteraren Ove Sjöström som är den som drivit
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• Utställningar
• Jaktprovsrapporter
• Riksårsmöte
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

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.

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


Ledare forts...

i styrelsen. Hela provregelkommitten har avsagt sig
sitt uppdrag, och det är i mitt tycke en ovärderlig
förlust för SSF.
Det har gått så långt, att vi inom styrelsen har tagit
ett beslut om ett extra årsmöte i Åsele 13 Juni för att
välja en ny styrelse.
Vid detta extra årsmöte tackar jag för mig som ordförande, och önskar lycka till för den nya ordföranden.

öppenheten hårdast inom styrelsen och har de klart
största kunskaperna inom avel var den som avsade sig
uppdraget först. Detta följs av att suppleant Tommy
Lannemar kommer in i styrelsen som sekreterare
efter att vi konstituerade om styrelsen. Tommy har
varit mycket positiv i mina ögon, och hoppas att
han sitter många år i styrelsen. Gunnar Lundberg
avsäger sig sitt uppdrag och bla. accepterar han inte
att det saknas öppenhet. Resterande suppleanter vill
inte komma in i styrelsen i detta läge utan har avsagt
sig uppdraget. Vi är därför nu enbart sex personer

Med vänlig hälsning
Thomas Jonsson
Ordförande SSF
24 anmälda hundar med förväntansfulla ägare väntade på att bli bedömda. Domare för utställningen
var vår egen Staffan Forslund som inledde med att
visa de anmälda hundägarna hur man visar upp
sin upp sin egen hund och vad en domare tittar på
under bedömningen. Till ändamålet valde han att
visa sin egen Tarzan. Ett rekord sattes också under
utställningen och det var bland Norrbottens spetsen
där man hade fått sju anmälda hundar, det tidigare
rekordet var fem hundar. Glädjande så är intresset
stor för vår ras även i Norge. Förhoppningsvis kommer ett nytt rekord att sättas till nästa års riksutställning.
Utställningsvinnare blev finnspetstiken Röjbackens
Kimu, ägare Thommy Svevar.
Norrbottensspets hanen Tiurtunet’s Birko, ägare
Svein Petter Bäckström kom på andra plats.

Norska Årsmötet och
Riksutställningen
Den 21-22 mars 2009.

Mötet i Norge hölls på en plats Nära svenska gränsen på ett ställe som kallas för Kirkenaer. Cirka 35
stycken medlemmar närvarade under mötet. Med
tanke på det totala medlemsantalet i Norge är lite
drygt 200 medlemmar så måste man säga att mötet
var mycket välbesökt. Årsmötesförhandlingarna
gick snabbt och utan problem. Man delade ut diplom och utmärkelser till hundar och ägare som gjort
sig förtjänta av att uppmärksammas. För intresserade har man även en egen hemsida. Adress till den
är ” www.nsfn.no”, väl värt ett besök.
Kvällen avslutades med mycket mat och prat i
mycket go norsk anda. Söndag morgon och det var
utlovat sol men istället blev det mulet och snöfall.

För styrelsen Ivar Karkiainen

BIS finnspetstiken Röjbackens Kimu, ägare Thommy Svevar. Tvåan Tiurtunet’s Birko, ägare Svein Petter Bäckström



Finska vinterdagarna
i Kuortano 14-15 mars 2009

hjälp från avelsrådet. Massa frågor ställdes till Reino
som svarade så gott han kunde. Gå in under fliken,
”www.koirangeenit.fi ” och läs om fortsatta undersökningar om Ep. Huvudmötet som startade på eftermiddagen var mycket välbesökt, troligen runt 300
personer. Många tal hölls och många pris delades
ut. Jag har inte tänkt att nämna alla dessa utan de
som är intresserade att veta vilka som premierades
under mötet hänvisar jag till den finska hemsidan
för spetsklubben. Under kvällen avnjöt vi en mycket
god middag och med mycket hundskack med mängder av olika personer från Finland.

Lite om resan.
Jag startade klockan 09.00 med första stopp i
Söderhamn där Lauri K klev på och sedan fortsatte
vi mot Umeå. Båten avgick klockan 18,00 lokaltid
var i Wasa klockan 23,30 lokaltid. Resan fortsatte
sedan mot Kuortano men först efter att vi fyllt på
bensin. Detta var ett mindre företag för alla bensinmackar var stängda och att tanka med kort var
omöjligt fastän det stod att man accepterade både
Visa och Master Card. Det var bara att börja leta
bankautomat för att eventuellt kanske kunna ta ut
Eurosedlar. Första stoppet vid en bankautomat, det
första man tänkte på var om det gick att ta ut pengar
med ett Visa kort och till vår stora lättnad fungerade
det och då var det bara leta sig tillbaka till macken
och tanka. Varför jag skriver om detta är ju för att
om man ska vara i farten så sent så bör man antingen ha full tank eller reservdunk i bilen. Framme
klockan 02,00 och äntligen fick vi krypa till kojs.

15 Mars
Utställningen startade klockan 09,00. 132 hundar
var anmälda, av dessa var det 33 norrbottensspetsar,
57 finnspetsar och 42 karelare. Interesset som detta
evenemang tilldrar sig är helt otroligt, massor av
hundintresserade runt tre utställningsringar. Tyvärr
är det som i Sverige att när man kommer till finalen
och ska utse vinnare så har flertalet redan åkt hem.
Bedömningen av Norrbottensspetsen gjordes av
Matti Palojärvi. Han ansåg att för dagen var hunden
Joustenvaaran Dave bäst. Ägare Erkki Taipale
Bedömningen av Finska spetsen gjordes av Paula
Heikkinen-Lehkonen. Som bästa hund utsåg hon
Mehtäkaverin Parooni. Ägare Rauno Miettinen
Bedömningen av Karelarna gjordes av Tapio
Eerola. Till vinnaren utsågs Kosselon Olle. Ägare
Timo Ripatti. Till att utse utställningen vackraste
hund hade förtroendet getts till Paula HeikkinenLehkonen. Efter en stunds funderande och iakttagande utsåg hon Mehtäkaverin Parooni. Ägare
Rauno Miettinen till den vackraste hunden under
2009 års vinterdagar.
Våran egna ras placerade sig på tredje plats.

14 Mars
Frukost och sedan började mötena, själv var jag
på mötet som anordnades för Norrbottensspetsen.
Mycket information om det mesta som rör våran ras
och det arbete som man lägger på den i Finland. Det
som var roligt att ta del av var just att man i Finland
hade ett registreringsrekord på födda valpar, över
270 stycken, nästan dubbelt så många som hos oss.
Lauri besökt mötet som man hade avseende finska
spetsen, ett möte som i sedvanlig ordning var mycket välbesökt. Avelsrådets ordförande Reino Korpela
informerade om Ep, ögonsjukdomar, tandbortfall
och avelsrådets roll när man väljer en partner till
tiken. Tyvärr görs många parningar utan att fråga

För SSF Ivar Karkiainen och Lauri Kärenen

Joustenvaaran Dave bästa nobs. Ägare Erkki Taipale

BIS Mehtäkaverin Parooni. Ägare Rauno Miettinen



VERKSAMHETSBERÄTTELSE SSF Riks 2008
an tredjeplatsen hamnade hos ytterligare en svensk
vid namn Gunnar Lundberg. Vi får gratulera våra
grabbar i det svenska laget till segern i både individuell och i lagtävlan.
Efter en långdragen rekryteringsprocess utsågs
två nya avelsråd, Johan Lehmivaara och Kjell
Pettersson.
Uppdraget från medlemmarna att sträva efter större
öppenhet vad gäller sjukdomsbilder pågår men har
inte nått så långt som vi hoppats. Delvis beror detta
på att rekryteringen av avelsråd drog ut på tiden sen
även att våra nyvalda avelsråd inte kunde närvara
vid avelsdagarna i Finland.
Jobbet med att anordnar exteriördomarkonferensen
har under året intensifierats genom att upprätta bl.
a raskompendier.
Styrelsen tackar för det förtroende den haft under
2008 och överlämnar verksamheten till fullmäktige
för bedömning.
Harsa 2009 03 28

Verksamheten har bedrivits i enlighet med de riktlinjer och den målsättning som fastställdes vid
fullmäktigemötet i Åsarna den 4 april 2008.
Medlemstalet uppgick vid årets slut till 1935 vilket
är en ökning med 6 medlemmar från år 2007.
Antalet starter på våra jaktprov har minskat kraftigt
med 167 starter.
Utställningsverksamheten under året har även den
minskat betänkligt från 614 till 486, en minskning
med 21%.
Beträffande klubbens ekonomi så hänvisas till kassörens redovisningar.
Styrelsen har hållit 4 protokollförda möten.
Löpande ärenden har handlagts av AU. Kontakter
upprätthålls med broderorganisationerna i Norge
och Finland.
Nordiska mästerskapet arrangerades av Finska
Spetsklubben i Lapua. Lagtävlingen vanns av Sverige
med 227 poäng, mot 221 för Finland. Norge blev
således trea med 212 poäng.
Den individuella segern gick till Anders Morin från
vårt svenska lag. Andraplatsen gick till Finland med-

Åke Jonsson, Ove Sjöström, Ivar Karkiainen,
Thomas Jonsson, Lauri Keränen,
Per Lundgren, Lennart Jönsson

Guldnålen 2009

Guldnålen 2009

Sture Eriksson ssf-Medelpad.
Sture köpte sin andra finska spets när han flyttade
hem 1986 till Ljungaverk. 1988 blev han utställningsansvarig för ssf-Medelpad, och blev kvar på den
posten i 19 år. Sture ordnade med domare, såg till
att utställningsplatserna var i bra skick och hade bra
kontakt med anläggningarnas personal. Sture tävlade också med sin hund Tajgans Ajjan som meriterade sig till SUCH SJCH, ekipaget deltog även
på Skallkungstävlingen två gånger. Han var också
med att arrangera jaktprov ordnade med markägare
provrutor och kartor, som ibland krävde mycket
arbete. 1991 blev Sture ordförande i ssf-Medelpad
t.o.m 1996, ett uppdrag som han utförde mycket
bra, samtidigt som han var utställningsansvarig.
Sture var spindeln i nätet när ssf-Medelpad arrangerade skallkungstävlingarna 1992 och 2003.
Efter några år som styrelseledamot så var det dags
att axla manteln som kassör från 2001-2006. Sture
sitter nu kvar som styrelseledamot i ssf-Medelpad
Styrelsen ssf-Medelpad

Sture Eriksson tar emot Guldnålen av Ordf. Åke Jonsson



Specialklubben för Skällande Fågelhundars (SSF)
Fullmäktigemöte, Harsa, 2009-03-28, 13.00.
Inledning
Jan Andersson ordförande i SSF Gävleborg och Åke Jonsson SSF´s ordförande hälsade välkommen till
årsmötet. Åke hälsade speciellt representanter ifrån Norska och finnländska klubbarna välkomna. Hans
Halvorsen ifrån den norska klubben, tackade för inbjudan och lyckönskade årsmötet och SSF, och överlämnade en gåva. PekkaTeini från den finska klubben tackade även han för inbjudan, och gav den finska
klubbens syn på samverkan och överlämnade en gåva till SSF.
1. Fastställande av röstlängden
Ove Sjöström rapporterade 28 stycken röstberättigade fullmäktigeledamöter.
Röstlängden upptar därmed 28 stycken röstberättigade.
2. Val av ordförande
Fullmäktige beslutade att välja Egon Rongdén som ordförande.
3. Sekreterare för mötet
Fullmäktige beslutade att välja Lars Persson som sekreterare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Fullmäktige beslutade att välja Jan Andersson och Karl Anders Karlsson till justerare tillika rösträknare.
5. Kallelse till fullmäktigeledamöterna
Fullmäktige beslutade att kallelse till fullmäktigeledarmöterna gått ut enligt stadgarna.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 4.
Fullmäktige beslutar att yttranderätt och närvarorätt ska ske i enlighet med stadgarna.
7. Fråga om fullmäktigemötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fullmäktige beslutade att riksårsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
8. Godkännande av dagordning
Fullmäktige beslutade att göra följande justeringar i föreslagen dagordning:
- pkt 27; punkterna 23 och 24 ska innefattas under punkt 27.
- Pkt 30 utgår och innehållet läggs under punkt 29
- Pkt 12 kompletteras med punkten 12B: överrevison.
Fullmäktige beslutade att i övrigt att godkänna föreslagen dagordning.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
Åke Jonsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse
Fullmäktigemötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna.
10. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor
Lauri Keränen berättade om avelsarbetet med norrbottenspets, fullmäktige beslutade att godkänna rapporten. Kjell Pettersson redogjorde för avelsarbetet med finnspets och fullmäktige beslutade att godkänna
berättelsen.
11. Balans- och resultaträkning.
Ivar Karkiaen redogjorde för balans- och resultaträkning, Fullmäktige beslutar att godkänna kassörens redovisning.
12. Revisorernas berättelse
Peter Johansson föredrog revisorernas berättelse.
Fullmäktige beslutade att godkänna revisorernas berättelse.
12 B Överrevision
Peter Johansson redogjorde för SKK´s överrevisionen. Fullmäktige beslutar att godkänna överrevisionen.
13. Fastställande av balansräkning för 2008
Fullmäktige beslutade att fastställa balansräkningen


14. Disposition av vinst eller förlust, enligt balansräkningen
Fullmäktige beslutade att överföra 2008:års förlust i ny räkning 2009.
15. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Fullmäktige beslutade att godkänna styrelsens rapport.
16. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008.
17. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Lennart Jönsson redogjorde för verksamhetsplanen, Fullmäktige beslutade att godkänna densamma.
18. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Fullmäktige beslutade att godkänna rambudget för 2009
19. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs med 20kr 2010
Björn Sinders yrkade avslag på höjningen.
Fullmäktige beslutade att godkänna höjningen av medlemsavgiften.
20. Fastställande av telefon-, rese- och traktamentsersättningar för 2009.
Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar förutom avseende telefonersättningen som föreslogs ökas
Fullmäktige beslutar att godkänna styrelsens förlag.
21. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Valberedningen genom Ulf Jonsson föreslog oförändrat antal ledamöter; 7 ledamöter och 4 suppleanter.
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.
22. Val av ordförande för ett år.
Valberedningen föreslår Tomas Jonsson. Fullmäktige beslutade att välja Tomas Jonsson. Beslutet fattades
med acklamation.
23. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Valberedningen föreslog
-Lennart jönsson två år
-Per lundgren två år
-Ivar karkainen två år
-Gunnar Lundberg Fyllnadsval ett år
Anders Morin föreslog Birger Backebjörk istället för Per Lundgren.
Fullmäktige beslutade att välja
Lennart Jönsson två år
Ivar Karkainen två år
Gunnar Lundberg ett år.
Fullmäktige beslutade efter omröstning att välja Birger Backebjörk två år
24. Val av suppleanter för ett år;
Valberednings förlslag
-Tommy Lannemar
-Karl-Erik Sivertsson
-Markus Fougstedt
-Ann-Christin Persson
Fullmäktige beslutade enligt valberednings förslag.
25. Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
1;a Karl-Erik Sivertsson 2;a Tommy Lannemar
3;e Ann-Christin Persson 4;e Markus Fougstedt
Fullmäktige beslutade enligt valberednings förslag


26. Val av valberedning om tre personer för ett år
Fullmäktige beslutade att välja Ulf Jonsson, Daniel Bykvist och Anders Morin till valberedningen med Ulf
Jonsson som sammankallande.
27. Beslut om omedelbar justering av punkterna 21, 22, 23, 24 25 och 26.
Fullmäktige beslutade att omedelbart justera dessa punkter.
28. a Val av revisorer
Valberedningen föreslog
-Jörgen Jönsson
-Peter Johansson
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
28. b Val av revisorer
Valberedningen föreslog
-Roland Eriksson
-Mats Mattsson
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
29. Beslut om omedelbar justering av punkterna 28 a och 28b.
Fullmäktige beslutade att omedelbart justera dessa punkter.
30. Val av eller beslut om att uppdra till styrelsen att välja ledamöter och personliga
suppleanter på två år till Kennelfullmäktige
Fullmäktige beslutade att uppdra till styrelsen att utse SSF´s representanter.
31. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till fullmäktige eller som medlem
eller lokalklubb, innan den 16 februari inkommit med, till fullmäktigemötet
Motioner 09021301 SSF Mellansverige. Reklammaterial/marknadsföring
Styrelsen yrkar avslag
Fullmäktige beslutar att avslå motionen.
09020802 SSF Medelpads. Öppenhet/Information från styrelsen
Styrelsen yrkar bifall till motionen
Fullmäktige beslutade att bifalla motionen.
09021403 SSF Syd. EP-tal m.m.
Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad
Fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
09021404 SSF Syd. Pejlanvändande vid prov
Styrelsen yrkar avslag på motionen.
Fullmäktige beslutar att avslå motionen.
32. Behandling av ärenden som medlem eller lokalklubb inkommit med efter den 16
februari eller som styrelsen hänskjutit till fullmäktige
Lennarts Jönsson föredrog arbetet med framtagande av raskompendier.
Fullmäktige beslutade att godkänna rapporten.
33. Nordiska Mästerskapet
Tomas Jonsson informerade om värdskapet för NM 2012.
34. Hemsida SSF Bosse Setterberg
Bosse Setterberg förevisade arbetet med klubbens hemsida (www.tradskallare.se)
35. Utdelning av förtjänsttecken
Guldnålen: Sture Eriksson: SSF Medelpad: tilldelades SSF´s guldnål.
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36. Utdelning av priser
Årets skällande fågelhund 2008
1:a Vikborgs Speja ägare Gunilla Falk
2:a Viterlidens Tepi ägare Daniel Byqvist
3:a Kolgårdens Repo ägare Kenneth Fjällstedt
Tommys pokal
1:a Vikborgs Speja ägare Gunilla Falk
2:a Kilamrovas Piika ägare Tom Gundt
3:a Söderbäckens Chilli ägare Björn Hellström
Unos Minne
1:a Sörlidbäckens kennel ägare Göran Hellström
2:a Latanjarkas kennel ägare Mikael Holmberg
3:a Viterlidens Kennel ägare Tomas Jonsson
Jaktprovsdomare
1:a Martin Marcusson
2:a Evert Lindberg
3:a Johan Lindqvist

Gunilla Falk tar emot priset för årets
skällande fågelhund av Åke Jonsson

37. Avslutning
Mötets ordförande tackade mötets deltagare och överlämnade klubban till SSF´s avgående ordförande Åke
Jonsson som i sin tur lämnade över ordförandeklubban till Tomas Jonsson och lyckoönskade sin efterträdare. Tomas tackade för förtroendet att leda klubbens arbete och avtackade de avgående ledamöterna
Åke Jonsson och Per Lundgren.
Harsa 2009-03-28
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr:

1
09-03-04
395

Ing balans

Period

Utg balans

208 244,60
208 244,60

-208 244,60
-208 244,60

0,00
0,00

208 244,60

-208 244,60

0,00

51 915,00
51 915,00

165,00
165,00

52 080,00
52 080,00

11 549,00
-496,00
11 053,00

45 875,00
-8 204,00
37 671,00

57 424,00
-8 700,00
48 724,00

Kassa och bank
1920
Bank, PlusGiro
1930
Bank, checkräkningskonto
1950
Postgiro Norge
1960
PG Finland
S:a Kassa och bank

11 540,67
154 191,55
11 493,88
202,60
177 428,70

5 743,75
269 213,27
-11 493,88
0,00
263 463,14

17 284,42
423 404,82
0,00
202,60
440 891,84

S:a Omsättningstillgångar

240 396,70

301 299,14

541 695,84

448 641,30

93 054,54

541 695,84

-272 773,66
9 977,10
-262 796,56

9 977,10
-5 666,41
4 310,69

-262 796,56
4 310,69
-258 485,87

-3 392,62
-10 000,00
-13 392,62

-11 000,00
-10 000,00
-21 000,00

-14 392,62
-20 000,00
-34 392,62

Kortfristiga skulder
2420
Förskott från kunder
2440
Leverantörsskulder
S:a Kortfristiga skulder

-155 231,12
-17 221,00
-172 452,12

-83 565,23
7 200,00
-76 365,23

-238 796,35
-10 021,00
-248 817,35

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-448 641,30

-93 054,54

-541 695,84

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
1350
Andelar,värdepapper Robur P-Fond
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
1400
Lager
S:a Varulager mm
Fordringar
1510
Kundfordringar
1799
Observationskonto
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Redovisat resultat
S:a Eget kapital

Avsättningar
2210
Avsatt till Nordiska Mästerskapet
2211
Avsättningar för Exteriördomarkonferans
S:a Avsättningar

BERÄKNAT RESULTAT***
Specialklubben för Skällande Fågelhundar

Resultatrapport

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Sida:
Utskrivet:
Senaste vernr:

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3044
Försäljn tjänst sv momsfri
3054
Försäljn annonser sv momsfri
3650
Medlemsavgifter
3690
Övriga sidointäker
S:a Nettoomsättning
Förändring av varulager
4990
Lagerförändring
S:a Förändring av varulager
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

1
09-03-04
395

Perioden

Periodbudget

17 112,00
5 840,00
300 914,42
32 644,75
356 511,17

35 000,00
4 000,00
310 000,00
32 000,00
381 000,00

165,00
165,00

0,00
0,00

356 676,17

381 000,00

-4 339,50
-30 228,50
-34 568,00

-5 000,00
-10 000,00
-15 000,00

322 108,17

366 000,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm
4010
Inköp material och varor
4600
Legoarbeten, underentrepr
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
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S:a Förändring av varulager

165,00

0,00

356 676,17

381 000,00

-4 339,50
-30 228,50
-34 568,00

-5 000,00
-10 000,00
-15 000,00

322 108,17

366 000,00

0,00
-4 010,00
0,00
367,00
-2 770,57
-10 050,00
-38 483,53
300,00
-1 063,00
-8 304,50
-126 663,00
-1 615,00
-2 974,00
-28 513,97
-650,00
-7 291,25
0,00
-4 317,00
-2 000,00
-12 380,00
-250 418,82

-2 000,00
0,00
-2 500,00
-1 000,00
-5 000,00
-15 000,00
-35 000,00
-2 000,00
-15 000,00
-4 000,00
-155 000,00
0,00
-1 500,00
-28 000,00
0,00
-5 000,00
-20 000,00
-4 500,00
0,00
0,00
-295 500,00

-37 868,60
-26 316,00
-64 184,60

-25 000,00
-25 000,00
-50 000,00

-349 171,42

-360 500,00

Rörelseresultat före avskrivningar

7 504,75

20 500,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

7 504,75

20 500,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

7 504,75

20 500,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm
4010
Inköp material och varor
4600
Legoarbeten, underentrepr
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5420
Programvaror
5460
Förbrukningsmaterial
5710
Frakt och transport
5800
Resekostnader
5801
Flygresor
5810
Hotell och Logi
5910
Annonsering
5930
Reklamtrycksaker
6110
Kontorsmaterial
6150
Tryckning Ståndskall
6211
Fast telefoni
6250
Porto
6251
Porto Ståndskall
6310
Företagsförsäkringar
6540
IT-tjänster
6550
Konsultarvoden Medlemshantering
6570
Bankkostnader
6991
Övr avdr gill kostn
6993
Lämnade bidrag och gåvor
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7331
Skattefri bilersättning
7390
Övr kostnadsersättningar Telefoners.
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Specialklubben
Skällande investeringar
Fågelhundar
Resultat
från för
finansiella

Resultatrapport

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
8221
Res förs andelar P- Fonder
S:a Resultat
från
övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Räkenskapsår:
08-01-01
- 08-12-31

Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Sida:
Utskrivet:
6 739,51
6 739,51
Senaste vernr:

2
09-03-04
0,00
0,00
395

Perioden

Periodbudget

2 485,05
2 485,05

6 500,00
6 500,00

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400
Räntekostnader
8490
Övr finansiella kostnader N M
8491
Övr finansiella kostnader Exteriördomarkonf.
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-40,00
-11 000,00
-10 000,00
-21 040,00

0,00
-10 000,00
-10 000,00
-20 000,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-11 815,44

-13 500,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-4 310,69

7 000,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-4 310,69

7 000,00

Resultat före skatt

-4 310,69

7 000,00

Beräknat resultat
8999

Redovisat resultat

13

-4 310,69

7 000,00

4 310,69

-7 000,00

Årets skällande fågelhund
1. SJCH VIKBORGS SPEJA
S29361/2004
e. SUCH LATANJARKAS RIISK
u. SJCH VIKBORGS KIRA
Ägare. Gunilla Falk Jokkmokk
Prov.
2008-10-25 Porjus .................77 poäng
2008-10-26 Porjus .................69 poäng
2008-11-08 Porjus .................86 poäng
2008-11-09 Porjus .................82 poäng
Medelpoäng 78,5 poäng

2. SJCH VITERLIDENS TEPI
S35380/2005
e. AILATIS SEPPO
u. SJCH VITERLIDENS ANJA
Ägare: Daniel Byqvist Bollnäs
Prov.
2008-08-16 Vemdalen ...........74 poäng
2008-08-17 Vemdalen ...........82 poäng
2008-08-23 Kårböle ..............76 poäng
2008-08-24 Kårböle ..............63 poäng
Medelpoäng 73,75 poäng

3. KOLGÅRDENS REPO
S28804/2006
e. BÖRKNÄS PETTERI
u. AKSA
Ägare: Kenneth Fjällstedt Vilhelmina
Prov:
2008-08-16 Åsele ..................68 poäng
2008-08-17 Åsele ..................67 poäng
2008-08-23 Vilhelmina .........69 poäng
2008-08-24 Vilhelmina .........81 poäng
Medelpoäng 71,25 poäng

1

Tommys Pokal
1. SJCH VIKBORGS SPEJA
S29361/2004
e. SUCH LATANJARKAS RIISK
u. SJCH VIKBORGS KIRA
Ägare: Gunilla Falk, Jokkmokk
Prov:
2008-10-25 Porjus .................77 poäng
2008-11-25 Porjus .................86 poäng
2008-11-26 Porjus .................82 poäng
Summa poäng: 245 poäng

2. SJCH SUCH KILLAMROVAS PIIKA
S19802/2005
e. SJCH SPETSGÅRDENS MANU
u. SJCH SUCH LATANJARKAS TITTI
Ägare: Tom Gundt, Vemhån
Prov.
2008-08-16 Vemdalen ...........85 poäng
2008-08-17 Vemdalen ...........91 poäng
2008-09-28 Vemdalen ...........66 poäng
Summa poäng: 242 poäng

3. SJCH SUCH SÖRLIDBäCKENS CHILI
S20027/2006
e. SUCH SJCH BÖRKNÄS KIRRO
u. SJCH SÖRLIDBÄCKENS AYA
Ägare: Göran Hellström, Storuman
Prov.
2008-08-17 Juktan ................76 poäng
2008-08-23 Vilhelmina .........86 poäng
2008-08-24 Vilhelmina .........78 poäng
Summa poäng: 240 poäng

1

Pristagare 2008
Unos minne 2008

Jaktprovsdomare 2008

1. Sörlidbäckens kennel .............. 29p

De som dömt flest prov under 2008 är:

1. Martin Markusson
2. Evert Lindberg
3. Johan Lindqvist
4. Lars Bäcklund
5. Jan Andersson

Ägare. Göran Hellström Storuman

2. Latanjarkas kennel................... 26p
Ägare. Mikael Holmberg Boliden

3. Viterlidens kennel .................... 23p

20st 500 kr
14st 300 kr
13st 200 kr
12st
12st

Ägare. Thomas Jonsson Kristineberg

Årets meste domare!
Alla känner Martin Markusson i SSF Lappmarken.
En riktig guldklimp!
Alltid glad och positiv, en riktig energiinjektion för
sin omgivning. När han är i närheten hörs alltid ett
gott skratt och en ny idé ska luftas.
Han fixar:
• Fällfångstkurser
• Aktivitetsdagar
• Organiserar jaktprov
• Ungdomsjakter
• Klubbens kassa
• Bedömer 20 hundar på prov 2008...
Därutöver värvar han medlemmar m.m. Han är
helt enkelt en otroligt viktig person i vår klubb.
I bakgrunden på bilden syns hans fru och vapendragare Anette som alltid finns med på alla klubbens
arrangemang.
Tack för allt positivt du gör för SSF!
Styrelsen SSF Lappmarken
Martin Markusson och Olle i bakgrunden syns Anette

SSF Nedre Norrbotten inbjuder till:

Domarutbildning

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.

Intresseanmälan göres till:

Anmälan till Thore Öhgren Borgarg. 11 A 93331 Arvidsjaur Tel: 0960-216 39
1

Bredbynutställningen
14 februari 2009

Årets utställning bjöd på bitande kyla från morgonen, men tack och lov steg temperaturen framöver dagen.
Domaren för dagen Thomas Eriksson hade 14 nobsar och 20 finnar att bedöma i ringen. Utställningen
bjöd inte på några sensationer men höll överlag en mycket hög klass. Här följer en något komprimerad
resultatlista, dvs. hp, ck och certhundar:
Norrbottenspets
Knaftskogens Kavat, äg. Lars-Ove Bygdell
Pohjanukon Tuima, äg. Martin Markusson
Finn Påls Raija, äg. Karl-Fredrik Wiklund
Mestoforsens Zelda, äg. Arne Lundström
Tanja, äg. Gunilla Bylund

1 junkl, 1 junkk, hp
1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 1 bhkl, BIR
1 valp, hp
1 junkl, 1 junkk, hp
1 ökl, 1 ökk, ck, 1 btkl, BIM

Finsk spets
Kolåsens Kiro, äg. Erik Lundmark
Sötmyrans Zikko, äg. Börje Markemo
Tjärstubbens Luke, äg. Erik Lönnberg
Bakkas, äg. Crister Lundell
Fort Hjort Trix, äg. Egon Rongdén
Mikko, äg. Stefan Moe
Junkbodas Humla, äg. Kristina Bergman
Knakadalens Aiga, äg. Jan-Gunnar Jonsson
Tallparkens Kira, äg. Tommy Arnmark
Tjäderfightens Troja, äg. Berith Nordin

1 valp, hp
2 valp, hp
3 valp, hp
1 junkl, 1 junkk, hp
1 jkl, 2 jkk, ck, cert, 2 bhkl (champ)
1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 1 bhkl, BIM
1 junkl, 1 junkk, hp
1 jkl, 3 jkk, ck, cert, 3 btkl
1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 1 btkl, BIR
1 jkl, 2 jkk, ck, cert, 2 btkl (champ)

Hundutställning i Malung
På Malungs Kennelklubbs anläggning vid Buan i Malung,
SSF Mellansverige anordnar utställning för finsk och norrbottenspets.

Lördag 8 augusti 2009.
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.11.00
Domare: Britt-Marie Nordquist
I samband med utställningen jobbar vi för att försöka få till en enklare kurs/handledning där deltagarna får tips och lärdom i hur man visar upp sin hund i ringen. Start kl. 10.00
Vid eventuell inställning av kurs startar utställningen kl.10.00.
Klarhet om kurs bifogas med anmälningsbekräftelsen
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas/skickas till:
Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung. Telefon 0280 -718 96 (kvällstid).
Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån) 95 kr. Veteranklass 155 kr. Övriga klasser 220kr.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges Pg 66 22 24-5 samtidigt med anmälan.
Anmälningsblanketter finns för utskrift på SSF riks hemsida
www.tradskallare.se (Kan även ordnas genom Inge Groop)
De norrmän som skickar in anmälan till denna utställning, som har norskregistrerade
hundar måste skicka med en kopia av hundens registreringsbevis.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 29 juli, 2009.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!
Välkommen till Malung! SSF Mellansverige.
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Nya hemsidan

www.tradskallare.se
Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.tradskallare.se

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

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

Kepsar

Nyhet!

Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 150:- + porto
Beställning via telefon:
Tommy Jonasson
Tel. 070-226 36 59

E-post: standskall@it4unet.se
18

Välbesökt domarkurs!
SSF Medelpads

Jaktprovsdomare
SSF Medelpads teorikurs för jaktprovsdomare den 9:e maj samlade hela åtta deltagare
intresserat lyssnade och diskuterade med utbildningsledarna, Bengt-Olov Norberg och
Kjell Pettersson. Nu återstår de praktiska
momenten.

Jaktprovsdomarutbildning
i Norrbottens Kust och Inland

En jaktprovsdomarutbildning kommer att hållas

Söndagen den 9 augusti i Luleå för intresserade medlemmar. Starttid 10.00.
Kursen vänder sig till nya blivande domare, nuvarande behöriga domare som vill fräscha upp sina
kunskaper och alla övriga intresserade medlemmar.
Vi kommer att hålla till i Jägareförbundets lokaler på Kronanområdet i Luleå.
För mer info och anmälan kontakta Niklas Lundberg som kommer att hålla i kursen.
Niklas.Lundberg@jagareforbundet.se
Välkommen med din anmälan!

RAS Norrbottenspets
Ras för norrbottenspets har varit ute på första remissomgången.
Andra remissomgången kommer att läggas ut på

www.tradskallare.se
Styrelsen

Nu kan Fjällveterinären erbjuda
ögonlysning och patellaundersökning!
Ögonspecialist Inger Jansson från Hudiksvalls smådjursklinik kommer
regelbundet till Fjällveterinärens klinik i centrala Strömsund.
Anmälan sker till kliniken på telefon:
0670-109 09 eller mobil 076-1099188.
Kliniken erbjuder också HD röntgen med
digitalröntgen till ett förmånligt pris.

Kom fler så får ni rabatt!
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Från avelsråden

kanske inte ska ha fullt antal avkommor, trots att
den är välmeriterad och vacker.
Man har vid årsmötet i Harsa bland annat beslutat
att en täckhundslista ska presenteras i ståndskall.
Den väntas komma ut i ståndskall nr. 3 2009 samt
eventuellt tidigare på vår hemsida. Den är givetvis
avhängig av hur det löser sig med ep-informationen
från Finland. Att den en gång i tiden togs bort var
att tikägare ljög om att de blivit rekommenderade
en viss hane av avelsråden. Därför uppmanar vi alla
täckhundsägare att kolla med oss avelsråd innan ni
släpper till er hane om allt är i sin ordning.

Finskspets

Hanhundsanvändning
Här kommer lite tankar/strategier runt hanhundsanvändningen. Vi har något fall där man utnyttjat
en viss täckhund väldigt frekvent under en för kort
tid. Man har i princip använt hela hanens avelsandel (ca. 40 valpar) på 1-2 år. Med de antalet snabbt
producerade valpar får man ofta dålig uppföljning
av sjukdomsrisker (ep och patella), jaktliga och exteriöra förtjänster eller brister. Det är givetvis inte
bra för rasen och man tar även risker som hanhundsägare, uppfödare och valpköpare.
Det kan, om man har otur, visa sig att hanen
nedärver besvärliga sjukdomar, som i sin tur kan
leda till att avkommorna ej bör användas vidare
i aveln. Något som avelsråden sedan får ta i med
besvikna hundägare som följd. Det kan också visa
sig att populariteten gjort att hanhundslinjen, med
föräldrar, syskon och barnbarn inberäknat, fått sådan spridning i rasen att det är svårt att hitta vettiga
meriterade parningskombinationer, där inavelsgraderna och sjukdomsriskerna inte blir för stora.

Ep-talet.
Vi har ju sedan några år tillbaka börjat använda eptal på våra hundar som ett hjälpredskap i avelsrekomendationerna. Uträkningsmodellen är presenterad
tidigare i ståndskall nr.1 2006 och har sitt ursprung
i Finland där den togs fram som ett sätt att bekämpa
det stora problemet med epilepsi inom rasen finskspets. Ep-talet bygger på tidigare inrapporterade fall
av epilepsi till avelsråden. Det innebär alltså att talet
kan förändras med tiden då ny information framkommer. Detta betyder också att det i teorin bara är
avelsråden som kan räkna ut ett ep- tal på en hund.
Ep-talet är vad man kan säga en ”kall” matematisk
uträkningsmodell som ska ge en bild av epilepsibelastningen hos en individ eller en parningskombination. Modellen tar inte hänsyn till alla faktorer
och skulle säkert gå att utveckla(vilket vi tror) men
ger ändå en bild av ep-riskerna samtidigt som den
åsidosätter tyckanden, rykten och åsikter. Ep-talet
kompletteras sedan med det vi som avelsråd kan
bedöma i form av riskindivider/linjer om dessa
förekommer flera gånger i stamtavlan (inavel/linjeavel) samt i vilken/vilka generationer de kommer.
Vi hoppas kunna presentera en modell för uträkningen av ep-talet i ståndskall nr.3 2009 och även lägga
ut den på hemsidan. Har man redan nu frågor på
detta så hör av er till oss.
En annan känd matematisk modell för ”riskbedömning” som varit vedertagen en längre tid är beräkning
av inavelsgraden hos hundar. Den används av de
flesta kennelklubbar i världen skillnaden är möjligen
hur många generationer man räknar på. Exempelvis
räknar vi i Sverige 5 generationer bakåt medan man
i Finland vanligtvis räknar 7 generationer bakåt.

Några riktlinjer att jobba efter kan vara:
* Att inte inledningsvis para fler än ca. 2-3 max 4
olika tikar för att sen avvakta och utvärdera jakten,
exteriör och sjukdomsbilden så gott det går.
* Att sprida parningarna över hela hanens livstid ca.
10 år. Nya mycket intressanta tikar kan dyka upp
vad tiden lider.
* Att begränsa antalet avkommor för hanen om riskerna är stora men ändå inom ramen för avelsrekomendationer. Exempelvis höga ep-tal(upp mot 1,8)
* Att ställa krav på uppfödaren som vill använda
din hane att han ser till att valpköparna undersöker
avkommorna avseende patella och tänder. Här kan
man kolla tidigare undersökningsfrekvens för uppfödaren exempelvis genom avelsdata/hunddata.
* Att kontrollera upp tikens sjukdomsbakgrund
med avelsråden, oavsett om parningen är rekommenderad eller inte (vi utgår från att du känner till
riskerna med din egen hane).
* Att prata med andra kunniga exempelvis domare,
provledare o.s.v. som sett tiken eller känner till linjerna. Vi upplever att många hanhundsägare redan
jobbar efter detta idag. Man håller upp efter ett antal parningar, vill att avkommorna undersöks samt
har kontakt med oss om eventuella parningskombinationer. Man accepterar att en hane av olika skäl

Utbyte med Finland
Vi har i skrivandets stund ännu inte fått tillgång
till ep-listorna i Finland. Arbetet har dragit ut på
tiden, men det pågår, och är i första hand en fråga
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för styrelserna i respektive land. Att det inte kommit
längre kan delvis bero på att finnarna själv nyligen
uppdaterat sina egna avelsinstuktioner(nya riktlinjer spikades vid deras årsmöte 2009). Där har man
bland annat beslutat om större öppenhet vad gäller
epilepsi och ep-tals information till tik- och hanhundsägare. Detta bör öppna upp för ett avtal om
utbyte av ep-information mellan länderna. Det är ju
inte så lätt att ha ett vettigt utbyte avelsråden emellan då vi, precis som troligtvis de finska avelsråden,
lyder under sekretess och inte kan utbyta information sinsemellan. Vilket i sin tur gör att ett samarbete endast kan ske på ett högst allmänt plan, vilket
vi tror kanske inte har så stor relevans i dagsläget.
Båda länderna har ju haft relativt liknande instruktioner vad gäller avelsrådgivningen. Vi har jobbat med epilepsin precis som dem. Utöver detta
har vi krävt undersökning av knäleder och tänder.
Finnarna har i sitt PEVISA program uppmärksammat knäleder och ögon. Det som möjligtvis skiljer

oss svenskar och finnar åt, samt svenskar och finnar
sinsemellan, är bedömningen av risklinjer och riskindivider. Vilket system vi än använder så kommer
vi inte ifrån det ”problemet”. Men med större öppenhet kan vi alla få lättare att fatta ”vettiga” beslut
i aveln och i utvecklingen av finskspetsen. En annan
förutsättning är självklart att folk visar kurage och
delger andra om de haft sjuka hundar.

Bussresa till utställning

Stort jubel från de närvarande busskollegorna.
En liten episod: Efter jacken gjort sitt flyttade vi
för att se researrangörens visning av sin hund för
domaren Göran Bodegård. Plötsligt kommer han
fram och säger "Jag måste få hälsa på den här hunden, (Jack), han har ju så fina färger"!
Hemresan tog lång tid då fjättvägen avstängdes
och endast öppnades för kolonnkörning efter
snöröjningsfordon. 14 timmar tog det.
Ett stort tack till Viola för en mycket välplanerad
resa. Vi hade tvåduktiga bussförare, bra hotell med
god mat och dito frukost och alla på gott humör
trots snöovädret.
Bertil Malm

Viola Bratt Luleå medlem i södra norrbottens kennelklubb anordnar bussresor till hundutställningar
runt om i Sverige och Norden.
Resa inkluderar bussresa, ev logi, ofta frukost och
gemensam middag. Denna resa startade i Luleå
och vi steg på bussen i Boden kl 20,30, vi var på
väg tlll den internationella utställningen i Harstad,
Nordnorge lördag och söndag. Många deltagare
fanns redan i bussen och fler tillkom på vägen fram
till Gällivare då bussen var fullsatt med ca 25 pers
och några fler hundar. Otroligt så tysta och lugna
hundarna var.
Vid sextiden på lördag var vi framme i Harstad och
hälsades välkomna av ett 20 cm tjockt nysnötäcke.
Nykokt kaffe och bullar i bussen och rastning av
hundar utanför i avvaktan på att utställningshallen
skullr öppnas kl 07,30. Alla utom tre ställdes ut på
lördag, Jack var bland de tre på söndag.
Gemensam middag på lördagkväll med god soppa
före huvudrätten, -bakpotatis, karre och grönt samt kaffe och glass. Toppen!
Söndag morgon hård vind med regnblandad snö.
Fram på dagen stormvindar med snöfall. Tur att
man åker buss!
Karl.Erik Johansson Sverige var domare för bla norrbottensspets. Jack fick Ck, cert, CACIB och BIR
och därmed NUCH och NordUCH. Bästa hanhund med nobschampion från Finland som tvåa.

SKK:s avelsdata
Slutligen lite information som kanske inte alla vet?
Om man registrerar sig på SKK:s avelsdata, som
finns på SKK:s hemsida under webbtjänster, så finns
idag tillgång till listor över patellaundersökningar.
Man väljer först ”ras” och sedan ”listor”. Klickar
och skriver in undersökningsperiod och så får man
upp de samlade undersökningsresultaten för en vald
period. Tyvärr finns det dock ett mörkertal att lägga
till som är svårare att komma åt.
Avelsråden för finskspets

Domare och hund granskar varandra
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Ställningstagande

utreda vad som är möjligt för att åstadkomma en
större öppenhet kring avelsrådgivning inom i SSF.
Vi kan idag konstatera att riksstyrelsen inte kommit
speciellt långt och efter riksstämman i Harsa råder
helt nya förutsättningar. Det verkar avlägset att vi
medlemmar i SSF får uppleva den öppenhet vi så
länge eftersträvat i norr. SSF tycks beklagligt nog
inte var moget för förändringar.

Nedre norrbotten

Nedre Norrbotten har ett ställningstagande som vi
önskar att redogöra för i vår klubbtidning.
Anledningen är den uppkomna situationen när det
gäller öppenheten vid avelsrådgivningen för våra
hundraser. Det här med öppenhet är som säkert
alla förstått en hjärtefråga för oss i styrelsen i Nedre
Norrbotten. Vi är dock inte varit ensamma om våra
åsikter i frågan. De flesta av lokalklubbarna i norr
(inte alla verkar det som) har under en rad år förespråkat samma sak. Vid riksstämman i Piteå 2005
hade vår lokalavdelning skickat in en motion om
avelsrådgivningen som ”sågades vid fotknölarna”
av föredragande. Det hela avslutades med en lång
utläggning om de juridiska efterföljder som skulle
kunna följa om motionen hade röstats igenom. På
senare år har det felaktigt också hävdats att det skulle
vara ett brott mot personuppgiftslagen (PUL) att
lämna ut uppgifter om sjuka hundar. Idag vet riksstyrelsen om att ovan nämnda lag inte gäller hundar
och deras hälsostatus. Lagen har tillkommit för att
skydda personers integritet, vilket också namnet tydligt talar om. Den sekretess som har åberopats från
2005 fram till idag saknar lagstöd. Däremot ställs
man inför ett moraliskt dilemma om man lämnar
ut uppgifter som man fått i förtroende, men att
fortsätta att hävda att det skulle vara kriminellt är
bara dravel. Så de som utpekat våra funktionärer
som ”kriminella” då de verkat för en öppnare syn på
avelsarbetet, borde ställa sig upp och be om ursäkt.

Vår förhoppning är trots allt, att arbetet med att ta
fram nya hälsoenkäter, ska leda till att SSF:s medlemmar får mer information om de avelsrekomendationer som ges. Våra nya avelsråd måste få större
befogenheter! Vi fortsätter att hävda att vi medlemmar förtjänar full insikt i det avelsarbete som bedrivs, om man så önskar. I den bästa av världar skulle
valpköpare, uppfödare och hanhundsägare själva
ges möjlighet att delta när det gäller att värdera
riskerna som föreligger i en parningskombination.
Vår bestämda uppfattning är att fler skulle nyttja
avelsråden och klubben skulle därigenom kunna
påverka avelsarbetet i större grad än vad skett de senaste 6-7 åren.
För att Nedre Norrbotten skall återfå förtroende
krävs mer än bara fina ord. Vad som krävs är handlingar. Bortförklaringar och lena ord kommer att
betraktas som en ovilja att förändra den destruktiva situation som råder. Nu är det hög tid att lägga
korten på bordet och upphöra med de metoder som
vi upplever styr utvecklingen i en negativ riktning.
Per Lundgren, ordförande. Fredrick Forsgren, sekr.
Gunilla Sundström, kassör. Brage Sundberg, ledamot,
Tobias Nilsson, ledamot.

Vissa må tycka att vi är bråkiga och besvärliga, men
öppenheten kring avelsrådgivningen för våra raser
har varit högt prioriterade i vår lokalavdelning under
många år. I och med att vår motion röstades igenom
i Åsarna tycks vi inte ha varit ensamma i vår kamp.
Vi kan konstatera att knappast någon motsäger en
öppenhet, lika fullt motarbetas den.
I skrivande stund har ett flertal av SSF:s funktionärer lämnat sina uppdrag på riksnivå p.g.a. de arbetsmetoder och de värderingar som präglar arbetet.
Nämnas bör i sammanhanget att ingen av dessa personer vid tidigare tillfällen lämnat sina uppdrag under pågående mandatperiod. De personer som valt
att lämna sina uppdrag har enligt vårt sätt att se på
saken uppvisat styrka och lojalitet mot det beslut som
togs vid riksstämman i Åsarna 2008. Riksstyrelsen
fick då som bekant uppdraget av medlemmarna att

Latanjarkas Frippe
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ÅSELE UTSTÄLLNINGEN
29/ 3 2009

Tack till en lyckad utställning i Åsele. Av 38 anmälda hundar kom 36 st till start. Vi tackar domare
utställare och besökande.
Grattis till finskspetsen Tallparkens Kira äg Tommy
Arnmark som blev BIR och BIS.
Norrbottenspetsen Tunnersjöbäckens Lazy äg Stefan
Nordström som blev BIR och BIS tvåa.
Grattis till finskspetsen Bussjögläntans Pirjo äg LarsBirger Jonsson som blev färdig SUCH.
Åsele utställningsgrupp

Prisbordet

Bästa nobsarna

Tallparkens Kira BIS

Norrbottenspets
tin Markusson bkl 1 bkk 1 cert bh 2
S48783/2007 Pohjanukon Tuima, Mar
ro, Björn Thuresson bkl 1 bkk 2
S26809/2004 Tunnersjöbäckens Sand
nar Orädd ch kl 1 ck bh 1 BIM
Gun
S32790/2005 Klingermyrans Aiko
jkl 1 jkk 1
S22537/2008 Silva Mattias Olofsson
n Nordström bkl 1 bkk 1 cert BIR
Stefa
Lazy
ens
bäck
ersjä
Tunn
S42214/2005
1
ökk
1
ökl
S52617/2006 Zita Helen Mattsson
Finskspets
ar Östman jkl 1 jkk 1
S37381/2008 Ryggärdans Nikko Osk
jörn Sjödin ukl 1 ukk 1
Torb
o
S62695/2007 Grönbäckarns Ukk
bkl 1 bkk 1
S33007/2004 Mikko Sefan Moe
2
& Inga-lena Zackrisson bkl 1 bkk
nar
Gun
Tuzz
s
gden
Oby
S27232/2005
2
ia Gustafsson ökl 1 ökk
S20487/2006 Busjögläntans Rikko Mar
Sidbäck ökl 1 ökk 1
Olle
pe
Pom
S55076/2006 Våtsjöbergets
vkl 1 HP
Ylva Jonsson
S60126/2008 Åbackens Red Delight
jkl 1 jkk 1 CK
g
zber
Hert
ael
S46032/2008 Brännmyrans Bira Mick
bkk 2 cert bt 2
1
bkl
son
Jons
Lars
Pirjo
S20486/2006 Busjögläntans
1 bkk 4
bkl
son
unnar Jons
S24688/2004 Högbackens Sissi Jan-G
bkk3
1
bkl
S10899/2006 Kia Lars Nilsson
Arnmark bkl 1 bkk 1 cert bt 1 BIS
S23330/2005 Tallparkens Kira Tommy


Storumanutställningen

sitt andra cert. Han blev också bäst i rasen eftersom ingen av de andra hundarna gick vidare från
sin klass, detta trots att bl.a. två championhundar
kom till start.

Norrbottenspetsarna dominerade

Årets utställning i Storuman genomfördes den
18 april i fint vårväder. Av de startande hundarna
dominerade norrbottenspetsarna med totalt 20
startande mot 13 finnspetsar. Men innan dagen
var över skulle det visa sig att finnspetsarna ändå
lyckades bäst.

Finnspetsarna
Det blev livat i ringen när finnspets-hannarna
tågade in. Ur toppstriden mellan Våtsjöbergets
Felix, Utterdalens Pajjo och Våtsjöbergets Pompe
kunde den sistnämnda stolt brösta upp sig som vinnare bland hannarna. Felix och Pompe fick cert och
Pajjo fick ck. Utöver dessa hundar fick även Olbons
Rikko och Barjas Pejjo var sitt förstapris.

Ewa Widstrand
Dagen domare var Ewa Widstrand som synade
hundarna noggrant och därmed gav hundarna den
tid i ringen som behövdes. I vanlig ordning ställde
Berith Nordin upp som ringsekreterare och under
denna utställning deltog även en domarelev, Ulf
Ottosson.

Tikarna
Bland tikarna utdelades tre stycken förstapris till
Olbons Shakira, Viterlidens Kita och Viterlidens
Trollan. Det stannade dock vid släta ettor men ägarna lämnade ringen med svansen i topp.

Valpar
Två stycken valpar kom till start, Linadalens Osku
och Kolgårdens Asko. Båda bedömdes lovande och
tilldelades 1:a och hederspris.

BIS
Kampen om vackraste hund i Storuman 2009
stod således mellan Tålsmarks Scott, äg. Daniel
Grundström, och Våtsjöbergets Pompe, äg. Olle
Sidbäck. Domaren Ewa studerade länge de stiliga
exemplaren från vardera ras innan Pompe korades
till Best In Show. Måhända föll Scott på fallrepet
då han efter en lång dags väntan släppte svansen
lite? Det var i alla fall två mycket vackra hundar och
stolta hussar som slutligen kunde motta åskådarnas
jubel.
Mattias Åkerstedt

Nobsarna
Trots det stora antalet nobsar blev resultatet klent.
Under denna utställning blev det också tydligt
att de nya riktlinjerna för bedömning av norrbottenspets har betydelse. Det gäller uppstramningar
kring bland annat färg och tandstatus. Bäst bland
hannarna blev Tålsmarks Scott som även tilldelades

BIR Tålsmarks Scott och BIS Våtsjöbergets Pompe
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SJCH Kolåsens Mi

s 26497/2002
e. Finuch Jahti-Impan Nalle
u. Such Kolåsens Mi
Ägare/Uppfödare: Boris Sandström, Bredbyn
Utställning
Sandviken-Östersund 050528 1:a pris
Jaktmeriter
Backe 20040817
1:a 76p
Skorped 20070824
1:a 80p
Skorped 20080927
1:a 81p

SJCH Kolåsens Pello

s 39687/2001
e. Sjch Finjch Korvenpellon Jerry
u. Kolåsens Pyry
Ägare/Uppfödare: Boris Sandström, Bredbyn
Utställning
Bredbyn 050219
Cert
Torpshammar 050313
Cert
Sandviken-Östersund 050528 Cert
Jaktmeriter
Kullsta 031128
1:a 75p
Bredbyn 041028
1:a 78p

SUCH Remäkän Riku

s 61132/2003
e. Finjch Finv-00 Murakouran Reetu
u. Finjch Finuch Rämäkän Rucka
Ägare: Boris Sandström, Bredbyn
Uppfödare: Eino & Sami Takala Seinäjoki
Utställning
MAtfors 051211
Cert
Alfta 050605
Cert Bim
Sandviken-Östersund 050528 Cert
Jaktmeriter
Tjärnäset 031129
2:a 69p



SUCH Pötbobäckens Alka
S55970 / 2003
e. Kvickhems Molle
u. SJCH Pötbobäckens Skorpan
Ägare: Lars Krantz, Ockelbo
Uppfödare: Peter Johansson, Ockelbo
Utställning:
2007 06 03 Alfta Cert. BIR
2007 08 11 Malung Cert.
2009 02 14 Högfors Cert. BIM
Jaktprov:
2007 11 25 Ockelbo 1:a pris 84 p.
2008 08 17 Los 1:a pris 83 p.

SJCH Barjas Pejjo

S57410/2002
e. Tojo u. Barjas Okki
Ägare: Tore Löfgren, Vilhelmina.
Uppfödare: Per-Olof Eriksson, Lycksele
Utställningsmeriter:
090201 Robertsfors 1:a pris
090418 Storuman 1:a pris
Jaktprovsmeriter:
070911 Rörligt 1:a 76p
080816 Åsele 1:a 81p
081021 Ormsjö 1:a 76p

SJCH SUCH Busjögläntans Dixie
S20485/2006
e. SUCH Tjäderlekens Zikko
u. SUCH Åflodalens Silla
Ägare: Per Persson, Lima
Uppfödare: Tommy Ferm, Lycksele
Jaktprov:
20070923 Höljes 76p
20080102 Saxdalen (rörligt) 81p
20080816 Särna 82p
Utställning
20080809 Malung CERT BIM
20081207 Matfors CERT
20090214 Högfors/Örebro CERT BIM



SJCH, SUCH, FUCH, NUCH, NORDUCH, INTUCH, SV- 06
Tiurtunet's Jack II
S31290/2004
e. Tålsmarks Tappo
u. N S UCH Laukskarets Kaisa
Ägare: Bertil Malm Boden
Uppfödare: Kenneth Hansen Skonseng Norge
Jaktprov
20061105 Tiellejaur 75p
20080829 Arvidsjaur 75p
20080907 Arvidsjaur 76p
Utställning
20060702 SKK Malmberget CACIB (BIR)
20061209 SKK Stockholm Cert, CACIB (BIR)
20070128 SSF Robertfors cert (BIR,BIS)
20070203 SSF Jokkmokk cert
20070715 FKK Kokkola cert, CACIB (BIR)
20090410 NKK Harstad cert, CACIB (BIR)

SUCH Fort Hjort Trix
S57065/2006
e. Ailatis Seppo
u. NJCH FIN BCH SJCH Tiukka
Ägare: Egon Rongdén, Timrå
Uppfödare: Tore Björnbeth, Norge
Jaktprov
200701216 Gnarp (rörl.) 1 pris 80 p.
Utställning
20080406 Åsarna Cert.
20081207 Matfors Cert.
20090214 Bredbyn Cert.



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.

Nu är den här! Den lagliga
versionen...
Garmin Astro 220 Nordic!

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 förfrågan till hunden via GPRS. Hundens position visas snabbt
på kartan i telefonen med en markör.

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.

GPS-väst, programvara och mottagare

Nu 5995:-

Nu 6995:-

Jaktjournalen Okt-06

Ord. pris 6995 kr

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

Kikarsikten ifrån Trijicon

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

1695:- (ord. pris 1995:-)

Supreme Pro

Vår toppmodell. Ett optimalt skydd med hög
förstärkning,

8695:9895:8895:10795:-

Devtron Scopecoat skydd
på köpet!

1295:- (ord. pris 1495:-)
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iCom Hundförarpaketet

Lafayette Micro 3+ 31MHz

Jaktradio, sele och
skogsantenn

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

1695:-

Skogsantenn

Från
Sele på köpet!

VM-sele

2995:-

Ord. pris 3563:-

Kiruna
ru

ProHunt F34

Karta TopoSweden +

1
2
Um
me
Öste

3
4
5
ps
CK
K

7
9

8

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

20% rabatt

Triton 400

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Triton 500

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Triton 20

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Lockprodukter från
Buck Expert
Aimpoint 9000L

Vi har ett stort utbud av lockprodukter
från Buck Expert. Kontakta oss för mer
information.

Flipupskydd och kkeps på köpet
värde 350 kr

3895:-

10% rabatt

Ord. pris 4100:-

på alla Buck EExpert lockprodukter.

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

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

Blankett
En blankett för anmälan om epilepsi eller epilepsiliknande anfall, med några kompletterade frågor,
kommer därefter att skickas ut. Tanken är att alla,
både ni som redan rapporterat in sjuka hundar och
nytillkommande, skall fylla in denna enkät. Detta
för att rapporteringssystemet ska se likadant ut för
alla hundar. I skrivande stund har emellertid inte
denna blankett behandlats av styrelsen, men vi hoppas att så har skett innan detta nummer av ståndskall har kommit ut. Blanketten kommer då även att
läggas ut på hemsidan, www.tradskallare.se.

För närvarande kartläggs förekomsten av
epilepsi bland norrbottenspets.
Vi är intresserade av hundar både från förr och nu
som haft/har epilepsi. Enligt beslut från styrelsen
bistår Bengt Wahlin och Mattias Åkerstedt avelsråden i detta arbete.
Har du ägt, fött upp eller på annat sätt känner till
en norrbottenspets som fått epilepsi eller epilepsiliknande anfall, hör då av dig till;

Forskning
Det pågår även forskning om epilepsi bland norrbottenspets. Har du en levande hund med epilepsi
och önskar bidra till denna forskning så hör av dig
till Mattias Åkerstedt, så får du veta hur du ska gå
tillväga.

Bengt Wahlin
090-77 09 29 / 070- 585 56 55
bassbengt@yahoo.se
Mattias Åkerstedt
0951-775 50 / 070-540 94 15
mattias@miljotjanst-nord.se

BRUKSUPPFÖDARPRIS
Bruksuppfödarpris har tilldelats

Pötbobäckens kennel

De hundar som deltog är Pötbobäckens Pilo, Lovi,
Hjalle, Zicko, Vilma, Mira, Sigge, Alka och Zeke.

För att uppnå det här priset har de här hundarna
startat på jaktprov 115 gånger och gått till pris 58
gånger, en prisprocent på 50,4% per start.
Enligt SKK är det den fösta gången som en
Norrbottenspetsuppfödare får det här priset.
Vi vill tacka alla hundägare och domare, utan er
skulle vi alldrig kunnat uppnå det här priset.
Hälsningar Peter & Ulrica Johansson
Pötbobäckens Kennel i Ockelbo
0

Domarkonferensen
i Söråker 14-15 mars 2009

Helgen 14-15 mars hölls den 5:e domarkonferensen
för älghundar och skällande fågelhundar (SSF)
på Söråkers herrgård 3 mil norr om Sundsvall.
Arrangör var vi och Svenska Älghundklubben
(SÄK) med starkt ekonomiskt bistånd av SKK.
Inbjudna var samtliga exteriördomare som är auktoriserade på någon av de raser som de båda specialklubbarna företräder.
Nobsar på podiet

Erna-Britt Nordin föreläser

36 domare hade hörsammat kallelsen och samlats
till denna för vår utställningssport så viktiga genomgång.
Detta var den femte konferensen vi arrangerat tillsammans med SÄK. Vid de tre första var jag personligen ansvarig för den del av arrangemanget som föll
på SSF. Vid den fjärde var jag förhindrad att deltaga,
så detta var första gången som jag deltog och inte var
engagerad i organiserandet. Därför kändes det extra
skönt att få komma, så att säga, till dukat bord!
Upplägget denna gång var helt annorlunda än tidigare. Förut har man haft grupper av hundar av de
olika raserna och inom raserna skulle hundarna vara
av skiftande kvalité. Sedan när domarna hade dömt
samtliga så gick man igenom de olika kvalitépriserna som de olika hundarna fått. Diskussionsvägen
skulle man sedan komma överens om vilket pris
som var det rätta för varje enskild individ. De hundar där oenigheten var som störst plockades fram
och diskuterades ytterligare. Man kan lugnt säga att
de prisvalörer som delades ut, sällan förekom i praktiken, för när, så många domare samlas, så utbryter
en slags felsökningstävlan, som man sällan hinner
med under praktisk bedömning. Nu hade man tagit
ett helt annat grepp. Genom bildspel och en före31

dragande expert på varje ras skulle vi pränta in den
utmärkta typen för vart kön och ras. Gå igenom vad
man skall se upp med extra noga och hur olika defekter skall bedömas.
Sedan visades praktiska exempel för varje ras, och
dessa bestod av utvalda hundar av god kvalité. Inför
detta tillfälle hade SSF utarbetat rykande färska
raskompendium i färgtryck för norrbottenspets
och finsk spets, vilka för mig, var en positiv överraskning. Framförallt kompendiet om norrbottenspetsen där man med Stig Brännvalls och Tore
Strandgårds hjälp fått fram ett mycket bra bildmaterial. Erna-Britt Nordin hade svarat för det redaktionella arbetet. Jag hoppas att dessa snart kommer att
finnas tillgängliga att köpa även för SSF:s medlemmar. Tyvärr är bildexemplen vad gäller den finska
spetsen av en mera ojämn kvalité, vissa bilder visar
inte riktigt vad bildtexten beskriver.
Föredragande för norrbottenspetsen var Erna-Britt
Nordin med support av oss övriga ”SSF-domare”.
Föredragande för finsk spets var finske domaren
Lena Finne, som egentligen inte har finsk spets som
huvudras, men som hon själv yttrade, var hon utsedd därför att hon talade svenska och att de finska
vinterdagarna pågick under samma helg och att de
tyngre namnen inom rasen var, av naturliga skäl, engagerade i dessa. Men med hjälp av raskompendiet
och det levande materialet som visades så gick det
hyggligt. Tyvärr var rasen sist på schemat och en viss
mättnad började märkas hos deltagarna genom att
antalet frågor blev ganska litet.
Vid de två första konferenserna så var det totala antalet hundraser sex stycken. Fyra älghundsraser och
våra två. Vid den tredje hade laikorna börjat komma,
men var av mycket ringa antal. Vid denna konferens
så har antalet raser ökat till 11 stycken!! Men tiden
för konferensen är densamma, vilket i praktiken in-

nebar att tiden per ras nästan hade halverats. Detta
medförde att tidsschemat blev väldigt pressat och
tid till några djupare diskussioner saknades.
Ett frågetecken är också själva upplägget av konferensen. Att i två dagar se hundar av utmärkt typ
från 11 olika raser är ju en sak, men vad händer när
en exv. enda startande finsk spets, en medelmåttig
hund, något dunkelt tecknad, går in i ringen för
en s.k. ”Allrounder”. Finns då den utmärkta typen
kvar på vederbörandes näthinna? Blir svaret ja, så
har ju konferensen uppnått sitt syfte - det finns de
som tvivlar.
Staffan Forsslund

Staffan och Tarzan

Till SSF:s Medlemmar

SSF:s medlemmar skriker efter öppenhet, tyvärr
förefaller det som om detta är något som inte kommer att infrias så länge nuvarande attityd råder inom
riksstyrelsen och somliga delar av landet.

Jag vill informera er om anledningen till att jag har
avsagt mig uppdraget som rikssekreterare inom
SSF. Jag anser att det arbetsklimat som råder inom
styrelsen är oacceptabelt för min del. Jag har arbetat i cirka 10 år på riksplanet inom SSF, först
som avelsråd och sedermera som ledarmot i riksstyrelsen. Min intention har alltid varit att försöka
kämpa för en öppenhet i avelsrådgivningen. Detta
har varit något som jag ständigt brunnit för.

Och efter dom val som gjordes på årsmötet i Harsa
2009, så tvivlar jag att det skall ske någon förändring. När det gäller detta med ” sekretess och hemlighetsmakeri i avelsrådgivningen” så tycker jag att
SSF:s medlemmar bör ta sig en funderare, är det så
att detta med ”sekretess” är lagenligt? Om så inte är
fallet anser jag att SSF:s medlemmar har blivit ”förda bakom ljuset”. I skrivande stund har jag erhållit
uppgifter styrker att så är fallet! D.v.s. den sekrettes
som har åberopats saknar lagstöd. Vidare kanske en
tanke borde ägnas kring vilka ”mörkrets furstar”
som sekretessen är avsedd att skydda. Vem som blir
lidande av hemlighetsmakeriet, det är ingen hemlighet. Det är SSF:s medlemmar lika säkert som om
att solen går upp imorgon.

Det som slutligen resulterade i att jag avsade mig
mitt uppdrag under pågående mandatperiod, var
att jag upplevde situationen som att det fanns en
ovillja eller kanske en oförmåga från en majoritet i
riksstyrelsen att följa det beslut som fattades 2008
vid riksstämman i Åsarna. Beslutet innebar att riksstyrelsen skulle jobba mot en större öppenhet. Jag
har största respekten för ett demokratiskt system,
så det är en omöjlighet för mig att arbeta mot vad
medlemmarna har beslutat.

Jag vill tacka SSF:s medlemmar för mina år inom
riksstyrelsen.
Bästa Hälsningar
Ove Sjöström

Det är min åsikt att, sekretess och hemlighetsmakeri
i avelsrådgivningen för inget framåt och skadar våra
raser och klubbverksamheten. Som jag tidigare varit
inne på så strider detta emot allt jag tror på och allt
som jag genom åren har stått för och försökt kämpa
för. Jag har därför med hänsyn till SSF:s medlemmar valt att lämna mitt uppdrag för att inte medverka i en situation jag upplever som maktmissbruk.
Att inte verkställa beslut som medlemmarna önskar,
eller att verkställa beslut som går emot det medlemmarna önskan, anser jag vara en grov kränkning
mot SSF:s medlemmar.
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Mår SSF bra?

var lite osäkra vad som gällde vände vi oss till den
instans som fastställer SSF:s provbestämmelser, för
det var de som satt på svaret. Ordföranden i SSF
gick in med en egen skrivelse, utanför styrelsen och
med deras beslut till revisorerna och påtalade detta,
men förmodligen utan att i skrivelsen nämna att
ärendet var tidigare delegerat till regelkommittén
för utredning. Vad vi vet fick inte delar av styrelsen
ta del av skrivelsen innan den sändes till revisorerna
och inte heller därefter. Vi hade också misskrediterat
vår domarkår!
På vilket sätt har inte framkommit. Vad som är
mycket märkligt i det här är att någon kontakt med
oss om ovan relaterade händelser har inte någon
gång tagits utan vi har fått höra det på omvägar.
Har man kritik borde det först komma till den eller
de det berör.
En blänkare i Ståndskall nr 3, 2008, där vi i provregelkommittén uppmärksammade våra domare och
provledare att inte begå misstaget att döma prov åt
varandra på gemensamma jaktturer, startade på nytt
ett stort flöde av mail om hur vi misskrediterade domarkåren, men ingen kontaktade oss för att höra
om orsaken till vår åtgärd. Orsaken var de frågor
som ställts till regelkommittén från olika håll, som
föranlett nämnda skrivelse i Ståndskall, vår bedömning var att en blänkare i klubbtidningen kunde var
på sin plats efter de frågor vi fått, och med klubbtidningens hjälp skulle vi nå alla. Vad vi ville var att
ingen skulle komma i den situationen att deras prov
skulle bli strukna av kennelklubben.
Att klubben varit skandalöst dåligt skött i övrigt gör
inte saken bättre. RAS, (rasens avelsstrategi), skulle
ha varit klar 2003, enligt beslut i kennelklubbens
KF. (Kennelklubbens årsmöte). Så sent som vid det
sista KF:et var det förslag på att de klubbar som inte
fått fram RAS skulle tappa rasansvaret för sina raser.
Men som tur var stoppades det åtminstone tillfälligt. Ras är inte färdigt än. SSF har haft två röster
på kennelfullmäktige som klubben inte utnyttjat,
det har inte varit någon representant från klubben där. Oenigheten var så stor inom styrelsen för
SSF att det under sommaren 2008 var tal om att
Kennelklubben skulle gå in och tvångsstyra klubben
tills misshälligheterna hade överbryggats.
Vid förra årsmötet i Åsarna framkom att klubben
hade en fond som ingen tydligen hade någon kontroll på, för årsbesked från banken visade att klubben
hade haft över en million tidigare på kontot men att
det återstod runt tvåhundratusen. Detta ledde till

Efter den turbulens som uppstått efter fullmäktigemötet 2009 och rykten och frågor runt vår avsägelse av uppdraget i regelkommittén, så ser vi oss
nödsakad att nämna något om bakgrunden för vårt
beslut, för det är inga hemligheter.
Det är med en viss sorg i hjärtat som vi i bland
måste ta beslut som egentligen strider mot vår egen
uppfattning, man ska inte lämna uppdrag under
pågående mandatperiod.
Men under de förhållanden som rått under en längre tid i klubben, och som vi vet har varit tämligen
okänd för den breda massan av medlemmar, på grund av att det aldrig varit en rad om det i Ståndskall,
för information till medlemmarna har varit under
all kritik. Vad är det som har hänt?
Det började med ett rörligt jaktprov, som inte var
anmält till den klubb där provet genomfördes, och
som ströks av SKK:s jakthundskommitté.
Efter det kom ett förslag om att ta bort lokalklubbgränserna för rörliga jaktprov och vi i provregelkommittén fick uppdraget av styrelsen att undersöka
och utreda möjligheterna för dess genomförande.
Förslaget gick ut på att man kunde åka tillsammans
till platser med god fågeltillgång för gemensam jakt
och där också döma jaktprov åt varandra med medgivande av den provledare som man hade i sin egen
lokalklubb. Vid den kontakt vi hade med SKK:s
jakthundskommitté fick vi klart för oss att de inte
kunde godta detta på grund av att det skulle uppfattas som jäv och proven skulle sakna den trovärdigt
som krävs. Till saken hör att vi hade samma uppfattning i provregelkommittén. Vid styrelsemötet
och årsmötet presenterade vi i vad SKK hade framfört, men trots det bifölls motionen vid fullmäktigemötet, för som en del uttryckte det, kennelklubben kan vi strunta i.
När så beslutet kom till SKK:s jakthundskommitté
så blev det naturligtvis tvärstopp, men delar av styrelsen gav sig inte utan överklagade till SKK:s centralstyrelse, men med samma klena resultat och med
förlorad goodwill.
Efter en tid fick vi i provregelkommittén höra att vi
var de stora bovarna i det här, vi hade gått bakom
ryggen på styrelsen och vänt oss till SKK! Men sanningen var ju den att vi fått uppdraget av styrelsen
att utreda frågan!
Och för att ge styrelsen ett korrekt svar, när vi själva
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att kennelklubben gick in och gjorde en överrevidering som dess bättre visade att det vara ett fel från
banken, det var en sammanräkning av transaktioner
som var gjorda under flera år. Den överrevideringen
hade inte behövs om man tidigare hade haft koll på
läget. Nuvarande kassör ska ha en eloge för att detta
kom upp i dagen.
Så detta med epilepsi på våra finska spetsar, helt
plötsligt dök det upp något som man döpt till EPtal. Någon information och remissförfarande till lokalklubbarna har inte föregått beslutet om genomförande och tillämpning av detta EP-tal. När folk
ringer för att få avelsrådgivning, så får de kanske
det svaret att det får du inte för din hund ska inte
ha några valpar. När man då frågar om orsaken, får
man i bästa fall beskedet att hunden har för högt EP
tal. Fortfarande en frågvis hundägare undrar, varför?
Det får du inte veta, kan svaret vara.
Funderar ni över varför folk blir förbannad och
parar sina hundar utan hjälp från klubbens avelsrådgivare? I dag har det blivit så att SSF inte har något
större inflytande över aveln.
Nu är det så här, varje betald medlem i klubben
har som sin rättighet att få avelsrådgivning på sina
hundar, oberoende på släktskap med sjuka hundar.
Rådgivningen kan ju förstås vara av lite olika slag,
men ändå en rådgivning. Uppfödaren är ändå den
som bär hela ansvaret för sin uppfödning. De som
blir nekad rådgivning, kan lämna in en anmälan
till SKK:s avelskommitté för där kommer ni att få
samma besked som ovan om er rättighet. Och SSF
måste ta sitt ansvar för medlemmarna. Att all information är som bortblåst för vanliga medlemmar, det
uppfattas som ett stort hemlighetsmakeri, trots att

en motion i ämnet på årsmötet i fjol gick igenom.
Kulmen nåddes vid årsmötet i år i Harsa, när man
på ett mycket osmakligt sätt genomförde en valkupp
i ett personval. Att flera i styrelsen och valberedningen och personer i ett flertal klubbar, var informerad
är ställt utom allt tvivel, samt att några klubbar hölls
utanför. Den person som valberedningen själv föreslagit visste inget om detta, utan den menyn fick
han sig serverad på fullmäktigemötet, för att andra
brustit i sitt åtagande. Tyvärr så blev det ingen votering begärd på mötet, (Se våra avsägelser).
Detta är bara en kort sammanfattning av några händelser i klubben under de senaste fem åren och som
inte kommit medlemmarna tillhanda, det senare är
kanske det mest graverande.
En befogad kritik det måste man tåla, men baktag
och skrivelser som förts bakom våra ryggar det har
vi tidigare undanbett oss, men det har fortsatt ändå.
Undertecknade har tillsammans arbetat ideellt i SSF
ett inte föraktligt antal år, men ingen av oss har tidigare varit med om dess like. Det har givetvis under
åren alltid funnits meningsskiljaktigheter och kontroverser till och ifrån, men i de flesta fall har de
varit öppna dialoger och folk har haft möjligheter
att försvara sig och kunna argumentera för sin sak.
Och problemen har i de flesta fall blivit lösta.
Men det kanske är så här det ska se ut i vårt moderna mediasamhälle, men det tänker inte vi bidra
med. Vi har därför beslutat att lämna arbetet med
provregelkommittén bakom oss med omedelbar
verkan, livet är för kort för att fyllas med bråk och
elände. Det finns mer meningsfulla saker att göra.
Thore Öhgren och Bengt Persson
SSF Medelpad inbjuder
jaktprovsintresserade till

Domareutbildning
Intresseanmälan görs till:
Kjell Pettersson,
0691-663220 / 0703-989819
Bengt-Olof Norberg
060-25444 / 070-6313298
Välkommen! SSF Medelpad
Dante och Kea myser
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Våra avsägelser:
Till SSF riksstyrelse.
Avsägelse av uppdrag.
Jag har efter noggrant övervägande kommit fram
till att avsäga mig uppdraget i regelkommittén med
omedelbar verkan.
Avgörande för mitt beslut blev de arbetsmetoder
som användes före och som fullbordades vid riksfullmäktigemötet i Harsa. Helt kort är det så, man
ställer inte en människa i den situation som Per
Lundgren, utsattes för vid riksfullmäktigemötet
2009. Lundgren skulle ha delgetts den situation
som förelåg för att avgöra om han ville eller kunde
kvarstå enl. valberedningens förslag till omval. För
det ska inte vara i det närmaste personligt förödande
att ställa upp på beredningens förslag och därefter
besöka SSF:s fullmäktigemöte, för att andra brister
eller bortser från sitt ansvar. Det torde vara ställt
utom allt rimligt tvivel att i vart fall delar av valberedningen och även delar riksstyrelsen kände till
det hela, då det hela även var känt i vida kretsar i deras egna och i angränsande lokalklubbar. Samtidigt
som det var så att några lokalklubbar skulle hållas
utanför.
Att man byter ut folk i styrelse är inget ovanligt
och hör till föreningsrätt och demokrati, men det
förutsätter i sin tur att valen ska ske på ett etiskt
riktigt sätt.
Jag har under mina år i SSF accepterat de val som
förekommit och det gör jag än i dag. Det handlar
således inte om att inte acceptera val, utan det handlar om de arbetsmetoder som används i dag, det i sin
tur tillsammans med det som förekommit av baktag
och annat och som serverats under några års tid det
har medfört att jag insett att ett fortsatt arbete i den
atmosfären det ska jag betacka mig för och det har
jag nu gjort.
Avslutningsvis kan jag nämna, att det är första gången under mina 36 år och på olika poster i SSF som
jag lämnar ett uppdrag under innevarande mandatperiod.
Hälsningar
Thore Öhgren.

Till SSF riksstyrelse.
Avsägelse av uppdrag.
Under de förhållande som råder är inom SSF och
som varit en längre tid, med skitprat bakom ryggen på funktionärer, med en i många stycken oenig
styrelse i viktiga frågor och att det med det varit
svårt för klubben att fatta rätta beslut för hundarna
och våra medlemmar, och med olika klanbildningar där man ”köper” sina egna anhängare med olika
metoder.
Det hela hade sin början när klubbgränserna drevs
till sin spets vad gällde rörliga jaktprov och har sedan dess bara blivit värre. Kulmen nåddes vid årets
årsmöte i Harsa då Per Lundgren som är en fridens
man kuppades bort från styrelsen på ett mycket osmakligt sätt. Att man vill ha in annat folk i styrelsen
är inget att säga om, det är en demokratisk rätt man
har i en klubb. Men som det hanterades där får det
inte förekomma, det är mycket oetiskt. De som blir
föreslagen från olika håll, ska genom valberedningen
få den kännedomen att det finns flera som aspirerar
på platsen, och själv kunna dra sina egna slutsatser
om man vill stå kvar. Det är därför man väljer en
valberedning. Vad som är så mycket fel i det här,
är att två av ledamöterna i valberedningen troligen
hade kännedom om förhållandet, men inte agerade
som de skulle göra. Allt det som hänt bottnar i ett
maktbehov som absolut inte stärker klubben utan
snarare stjälper densamma. Det vittnar ett uttalande
från en, visserligen inte helt nykter styrelsemedlem,
om hur han ser på den saken.
Därför känner jag att lusten och glädjen att fortsätta
mitt arbete i provregelkommittén inte finns kvar och
jag har efter noggrant övervägande kommit fram till
att avsäga mig uppdraget med omedelbar verkan.
Hälsningar
Bengt Persson
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Riksutställningen 2009
Årets Riksutställning gick av stapeln söndagen
29/3 på Harsasjöns is i trakten av Järvsö med
SSF Gävleborg som arrangör. 54 stycken hundar
bedömdes av domaren Pekka Teini från Finland
som berättade för mig att han tidigare dömt 198
stycken utställningar och det blir ungefär 10.000
stycken hundar totalt !!
Även andra raser
Förvisso även andra raser än skällande fågelhundar,
men jag tror att det är dom som ligger honom närmast om hjärtat. Han är nämligen ägare av bägge
raserna hemma i Finland.
Vi var nog många utanför ringen som var eniga om
att Pekkas bedömning var eminent.
Bra handlag
Bra handlag med hundarna, rask bedömning , tydlig kritik och dessutom en stor portion humor
gjorde utställningen mycket lyckad. Till sin hjälp
hade han våra favoritringsekreterare Ann Kristin
Norberg och Lena Andersson. Vi vill rikta ett varmt
tack till denna trio från SSF Gävleborg.

BIS Röjbackens Tarzan ägare Staffan Forsslund Storvik.

Röjbackens Tarzan vinnare av Riksutställningen 2009

bis
rÖjbackens tarzan


Riksutställningen 2009
De främsta resultaten var för nobsarna två mycket
vackra rasrepresentanter.
Best i rasen
BIR blev Odensalaskogens Jack äg Sten Johansson
Bräcke och BIM Byrisskogens Nanoq äg Ronney
Skoog Mora som dessutom tog sitt tredje cert och vi
gratulerar till utställningschampionatet!
Finsk spets
Bland finska spetsarna så blev Utterdalens Pia äg
Torsten Bergman Delsbo BIM.
BIR samt sedemera även BIS blev något av en
”hemmaseger” för Röjbackens Tarzan ägare Staffan
Forsslund Storvik. Vi lyfter på hatten och säger grattis till Riksutställningsvinnaren 2009!
Resultat
Alla resultat finns på hemsidan under SSF Gävleborg/
Resultat riksutställningen samt naturligtvis på SKK
Hunddata. Sök på tävling 20090329.
Tack till...
Jag vill till sist passa på att tacka Lauri Keränen för
hjälp med tolkning samt kontakt med Pekka Teini
inför utställningen. Simon Nordin och Lars Wiman
som delade ut priser till ALLA hundägare.
Och ett speciellt stort tack till mina vapendragare i
styrelsen Karl Anders Karlsson och Daniel Byqvist
för deras stora hjälp med allt inför Riksårsmötet
och Riksutställningen.

BIR Odensalaskogens Jack äg Sten Johansson Bräcke

Riksutställningen
2009

SSF Gävleborg gm Jan Andersson Ordförande

Avelsråd

Finsk spets

Norrbottenspets

Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-100 44

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

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

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

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

Norrbottenspets, valphänvisning
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo
Tel. 0977-102 33
37

Utställningen i Stöde
den 26:e april 2009

SSF Medelpads utställning i Stöde kunde knappast
haft bättre förutsättningar; soligt och varmt och
trevlig utställningsplats. Antalet anmälda hundar
var endast 24 vilket var det lägsta deltagarantalet på
flera år. Om det var det fina vädret eller något annat ska vi låta vara osagt men utställningen lockade
dock många intresserade åskådare.
Domaren, Aina Lundmark, kommunicerade tydligt
sin kritik och sina bedömningar något som var väldigt uppskattat. Hon berömde kvaliteten på hundarna generellt och framförallt finnspetsjuniorerna
som berömde för bra huvuden med tydlig könsprägel och bra underkäkar.

Finn Påls Roy & Kolgårdens Sally

Bland Finsk spets blev Bietarbaktes Nelli, ägare
Björne Hagström BIR. Nelli tog också sitt tredje
Cert och erövrade därmed utställningschampionatet. BIM blev Obygdens Tuzz, ägare Gunnar
Zackrisson, som också fick ett Cert.

Bland Norrbottenspetsarna blev Kolgårdens Sally,
ägare Lars Nilsson, BIR och erövrade Cert. BIM
blev Finn Påls Roy, ägare Erik Olofsson.

Titeln Best In Show, BIS, kom att gå till Bietarbaktes
Nelli och husse kunde med lätt hjärta köra den långa vägen hem…

Utställningen i Stöde

Björne Hagström med Bietarbaktes Nelli

Bietarbaktes Nelli & Obygdens Tuzz

Lars Nilsson med Kolgårdens Sally
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Utställningen i Stöde
Resultatlista
Norrbottenspets		
Namn
Ägare
Viltmästarns Pinglan
Göran Hofling
Finn Påls Roy
Erik Olofsson
Maximus
Daniel Berg
Skatuddens Izor
Jan-Erik Ahlin
Tail Tip´s Lotus
Jim Berglund
Titus
Per Grannå
Finn Påls Raija
K-F Wiklund
Kaxi
Ivar Henriksson
Mestosforsens Zelda
Arne Lundström
Kolgårdens Sally
Lars Nilsson
Tail Tip´s Indra III
K-F Wiklund
Rönnbäckens Sanna
K-E Sundström

Resultat
valpklass 1
Junkl 1,kk1,Ck,Bhkl1,BIM
Junkl1,kk2,Hp
Junkl2
Ökl 2
Ökl1,Ökk1,Ck, Bhkl2
Junkl1,kk1,Ck,Btkl2
Junkl2
Junkl2
Bkl/Jkl1,Kk1,Ck,Cert,Btkl1,BIR
Bkl/Jkl1,Kk2,Ck,Cert,Btkl3
Ökl1,Ökk1

Finsk spets		
Namn
Ägare
Åbackens Red Delight
Ylva Jonsson
Fort Hjort Jeppe
Matti/Lea Torvela
Peijakkaan Isku
Mats Persson
Sötmyrans Zakko
Bertil Nordmark
Vackeråsens Kuzco
Mats Högberg
Obygdens Tuzz
Gunnar Zackrisson
Enklobbs Molly
Jan-Ove Pehrsson
Rippeläisen Rizla
Iikka Harju
Vackeråsens Ella
Andreas Person
Tajgans Red Hot Chili Pepper
Anita Hästdahl
Bietarbaktes Nelli
Björne Hagström
Bina
John Eliasson

Resultat
valpklass 1
Junkl1,Kk2,Ck,Bhkl3
Junkl1,Kk1,Ck,Bhkl2
Junkl1,Kk3,Ck,Bhkl4
Junkl1,Kk4,Hp
Bkl/Jkl1,Kk1,Ck,Cert,Bhkl1,BIM
Junkl2
Junkl2
Junkl1,Kk1,Hp
Ukl1,Ukk1,Ck,Btkl2
Bkl/Jkl1,Kk1,Ck,Cert,Bhkl1,BIR, BIS, Champion
Ökl1,Ökk1

Arvidsjaurutställningen
Hundutställning i Arvidsjaur
Specialklubben för skällande fågelhundar arrangeradehundutställning i Arvidsjaur den 22 november 2008. 31 hundar bedömdes av Stig brännvall,
av dessa var 10 st norrbottenspetsar.

BiS
Det blev Troja, man får gratulera både ägare och
hund till denna utmärkelse!
Övrigt
Följande hundar förutom de ovan nämnda Förtjänas
att omnämnas extra. Norrbottenspetsen Tex-afAnajokk erhöll CK, ägare Sigge Carlsson Boden.
Bland de Finska spetsarna erhöll Aya CERT, ägare
Per Blombacke Malmberget. Sörlidbäckens Chili
erhöll CERT, ägare Göran Hellström Storuman.
Sörlidbäckens

Nobstikarna
I tikklassen segrade Stina ägare Susann Örnberg,
Skellefteå.
Nobshannarna
Hanhundsklassens segrade SUCH Lukas ägare
Ingemar Lundström, Älvsbyn. Lukas erhöll CK och
utsågs till vinnare bland norrbottenspetsarna.
Finska spets tikarna
Bland de deltagande tikarna segrade Troja som även
erhöll cert.
Finska spets hanarna
Bland de deltagande hanarna segrade Knihtin
Rokka ägare Kristian Krypsjö, Arjeplog. Rokka erhöll Cert.
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Nya championhundar
Sörlidbäckens Chili fick sitt tredje cert och kan
således tituleras SUCH, grattis! Utställningen resulterade även i att en ny SJCH kröntes. Latanjarkas
Kaisu, ägare Mikael Holmberg Boliden. Kaisu
erövrade den utställnings merit som erfordrades för
hennes svenska jaktchampionat.
Fredrick Forsgren

nuft tillfånga, för innan vi vet ordet av så är vi alla
drabbade.

Rapport från

Mellansverige

Nya domare
Vi har nöjet att presentera två nya domare inför
kommande säsong.
Det är, Kjell-Åke Axelsson, Östmark och Henrik
Jonsson, Torsby. Välkomna!
Om intresse fanns så utlovades att det skulle ordnas
en domarkurs under våren.
Glädjande nog kunde kursen genomföras och fjorton intresserade infann sig till kursen på Sankt Olov
Hotell & Krog i Malung. Vi har att tacka kursledaren Arne Åhs som exemplariskt ställer upp och
förmedlar de goda kunskaper han besitter. Hoppas
nu att de flesta fullföljer utbildningen så att tillgången av domare fylls på inför framtida behov.

En rejäl gammaldags snövinter är till ända och
fåglarna hälsar våren välkommen med sina vackra
melodier. Våren kom med stormsteg och trots all
snö som fanns kvar i slutet av april, så försvann
den häpnadsväckande fort när väl värmen kom.
Naturen har en märklig förmåga att knyta ihop
säcken och återgå till det normala igen. Oftast blir
den snörika vintern inte längre än den snöfattiga.
Riksårsmötet
Riksårsmötet arrangerades av SSF Gävleborg och
hölls i byn Harsa som ligger i närheten av Järvsö.
Efter en tids sjukdom har ordföranden Åke Jonsson
avsagt sig vidare uppdrag. Efter blommor och applåder överräckte han så ordförandeklubban till den
tillträdande ordföranden som också heter Jonsson
men med förnamnet Thomas. Vi tackar Åke för god
insats under de gångna åren och samtidigt lyckönskar vi Thomas till en angenäm resa i SSF:s tjänst.

Jaktprov
På jaktprovsfronten bör nämnas att fjolårets försök
att få fler att starta på jaktprov, var så populärt att vi
även detta år gör på samma vis.
Det innebär att två av proven kommer att anpassas
till jägare med omeriterade hundar och jägare som
inte tidigare startat på ett prov och därför känner sig
osäker om hur allt går till.
Proven kommer att genomföras precis som vanligt, men med tillägget att man redan kvällen innan, under lättsamma former har en genomgång av
trädskällarjakt och jaktprovsregler. Erfarna domare
berättar hur olika händelser och moment kommer
att värderas under de kommande provdagarna.
Att få sitta i skenet från en skön brasa och diskutera
jakt och hundar med likasinnade tror vi är en ypperlig möjlighet för att öka intresset för jaktprov
hos våra medlemmar. Så ni som tidigare känt er
osäkra att anmäla hunden till jaktprov, ta vara på
denna möjlighet och ni kommer garanterat att aldrig behöva ångra er.
Eftersom begränsning i fråga om antalet startande
finns så går anmälningarna i turordning. För att du
skall vara säker om plats, ring snarast!

Motion
Vår egen motion om att ta fram reklammateriel som
skulle kunna användas vid t.ex. mässor, utställning
mm. förkastades med motiveringen att lokalklubbarna själva fick stå för dessa kostnader. Tanken från
vår sida var nog att riksklubben skulle ta fram och
forma materialet så att en enhetlig marknadsföring
skulle kunna göras. Klubbarna skulle sen kunna
köpa vad som önskades.
Pejl
SSF Syd hade inlämnat en motion om att få använda pejl vid jaktprov.
Den avslogs med motiveringen att en sådan ändring
i reglerna bara kan göras i samband med revision av
provreglerna, vilket tidigast sker år 2012.
Det borde gå att påskynda detta ärende om man
bara vill, för som någon sa, ”väntar vi till 2012 har
vi inga hundar kvar”
Den tröghet som finns kan jag med lätthet förstå,
då jag för inte alls så länge sen själv kände sympati
och halvhjärtad förståelse för dom som drabbats.
Sedan dess har problemet krupit allt närmare och
plötsligt så är man mitt i det själv.
Ska det behöva gå så långt att hela landet blir drabbat innan vi åtminstånde har vett att släppa på den
regel som förbjuder oss chansen att värna om våra
hundar. Sådan konservatism trodde man bara fanns
kvar i gamla Engelska kolonier. Så alla, ta ert för-

Proven
Proven som menas är Gösjön 21-22 augusti och
Björnberget 18-19 september, se tid och anmälningsmottagare i separat jaktprovsannons för
Mellansverige.
Naturligtvis är även dessa prov öppna även för redan etablerade ekipage.
Ägare och hundar i ovan nämnda skrivelse är även
välkomna att anmäla sig till övriga jaktprov.
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Nya sjukdomar
Nya sjukdomar verkar spridas med jämna mellanrum. Förr gick sjukdomar som ”röda hund” och
”galtfrossa” i byarna. Den sistnämnda drabbar bara
det manliga könet och kan betecknas som kronisk.
Värre är det med de nya sjukdomarna. Den senaste, den alltmer annalkande svinpesten som hotar
att decimera hela mänskligheten. Förra gången
man slog på stortrumman hette det fågelinfluensa.
Det som är svårast är att veta om det är ”allvar”.
Massmedia har en tendens att blåsa upp saker och
ting alldeles för stort. Man får bara hoppas att den
nya pesten har samma utveckling som influensan
och att den dör ut innan det blir riktigt allvarligt.

Härlig sommar
En härlig sommar står för dörren. Något jag kan
rekommendera till grillen är Halloumi. En Grekisk
getost (finns i de flesta matbutiker) som skärs i cm
tjocka skivor och grillas gyllengula på båda sidorna,
utmärkt till allt kött, mums!!
Och för all del, kom ihåg hundutställningen i
Malung i augusti.
Ronney Skoog

Rapport från

Mellansverige

SSF-SYD

Hundutställning

Högfors, Örebro län 14:e februari.
Strålande fint väder med mer än dubbelt så
många hundar som förra året. Staffan Forslund
var domare.
Norrbottenspets
Röjåsens Loke Cert och BIS ägare Bo Wilhelmsson.
Pötbobäckens Alka cert BIM och utställningschampion ägare Lars Krantz
Finsk spets
Röjbackens Alpo cert och BIR ägare Rolf Ressem
Sjch Busjögläntans Dixie cert, BIM och utställningschampion ägare Per Persson. Övriga utställningsresultat går att se på SSFs hemsida.

Röjbackens Alpo BIR

Röjåsens Loke BIS

SSF-SYD

Jaktprov i mars
SSF- syd har haft ett jaktprov i slutet av mars där
fyra hundar var anmälda, men av olika anledning
kom bara två till start.
Startande
De hundar som startade var Göran Öfversrtöms
Våtsjöbergets Alfons som tog ett tredje pris med
57p. Och Stefan Erikssons Låshöjdens Era som fick
ihop 66p. Och ett andra pris.
Ingen av hundarna behövde gå förlängt prov. Det
konstaterades sju finnandemöjligheter varav det
blev konstaterade kvarhållanden på tre av dessa
fåglar på de två proven som genomfördes.
Göran Eriksson

Styggbergets Zeija med en 5,2 kilos tjrädertupp.
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Jaktprov Övre Norrbotten 2009
Porjus – Jokkmokk 22-23 augusti 2009
Anmälan: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910-580520

Kiruna – Vittangi 22-23 augusti 2009
Anmälan: Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna, tel. 0980-14048

Porjus – Jokkmokk 29-30 augusti 2009. Internationellt
Anmälan: Johan Lehmivaara, Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi tel 0981- 10044

Porjus – Jokkmokk 3-4 oktober 2009. Gemensamt med NN
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel. 0970-20208

Porjus – Jokkmokk 10-11 oktober 2009. Klubbmästerskapet
Anmälan: Rainer Lyngmark, Puoitakvägen 10 C, 982 32 Malmberget, tel 0970-20809

Kiruna – Vittangi 17-18 oktober 2009
Anmälan: Stefan Stålnacke, Parakkagatan 14, 980 10 Vittangi tel 0981-10767

Porjus – Jokkmokk 24-25 oktober 2009
Anmälan: Kent Renlund, Abborrvägen 5, 983 34 Malmberget tel. 0970-20033

Porjus – Jokkmokk 31 okt-1 nov 2009
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel. 0970-20208

Porjus – Jokkmokk 7-8 november 2009
Anmälan: Roger Strandelin, Klarinettstigen 6, 982 35 Gällivare tel. 0970-152 29

Porjus - Jokkmokk 14-15 november 2009
Anmälan: Peter Henriksson, Tolvmansvägen 53, 956 98 Lansjärv tel. 070-3107782
Rörliga jaktprov
Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov kan under hösten vända sig till provledarna,
som lämnar anvisningar om anmälningsförfarande m.m
Provledare för rörliga jaktprov:
Rainer Lyngmark, Puoitakvägen 10 C, 983 32 Malmberget, tel. 0970/20809
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel. 0970/20208
Dessa två är även anmälningsmottagare för rörliga jaktprov.
För samtliga prov – ordinarie som rörliga – gäller följande:
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på utlysta prov. I samband med anmälan betalas samtidigt in 300
kr på bg 5937 – 0841 dock senast tio dagar före första provdag.
Startavgiften är 350 kr för ett rörliga prov.
Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937 – 0841 .
Vid en anmäld hund betalar hundägaren den faktiska kostnaden..
Skriftlig anmälan som är bindande ( gäller utlysta prov ) skall vara poststämplad senast 14 dagar före
första provdag.
OBS! Vid inbetalningen skall det framgå vilket sorts prov det gäller samt vilken hund som skall prövas.
Rörliga prov och utlysta prov hålls åtskilda, så anmäl till rätt sorts prov. OBS !
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blir sjuk, där veterinärintyg erfordras. Vid ej
utnyttjande av erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 100 kr/prov.
Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer på vilket arrangören kan nå vederbörande för bekräftelse om start .
Lottning: För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.
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Turordning
Ordinarie och rörliga prov
1. Lokalklubbens egna hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar
3. Hundar från Norden
D.v.s lokalklubbens egna hundar har företräde och går i första hand vid ”överanmälan”.
OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller löst träningskort för hunden inom provområdet och
provdatumet.
Brukande av vapen vid jaktprov
Vapen får medföras oladdat på SSF/Övre Norrbottens jaktprov. Provobjekt får ej fällas under eller efter
provet. Provledaren och domaren kan ge tillstånd att använda ( bruka ) vapnet om hundföraren har
jakträtt på området – gäller mård, mink, räv samt mårdhund. Hund skall kopplas upp efter provets slut
och hållas kopplad tills domaren avlämnats i hemmet ( rörliga prov ) eller vid samlingsplatsen för provet (
utlysta prov ).
Vid för stort antal anmälda hundar som har starträtt.
Fler än antalet domare eller tillgängliga provmarker. Rätt att starta sker genom lottning. Den hund som
blir ”bortlottad” ena dagen skall då automatiskt bli garanterad start nästa dag. Lottning sker då bland de
hundar som startat första dagen om övriga startplatser (andra dagen)
Start förmiddag respektive eftermiddag
Blir hund lottad på eftermiddag första dagen ( samt ”får” starta andra dagen ) så skall den starta på förmiddagen andra dagen. Om det finns möjlighet att starta fler hundar på förmiddag andra dagen, så skall
lottning ske mellan första dagens förmiddagshundar.
Jaktprovsdomare som anmält starthund
Denna hund skall ej kunna bortlottas, utan garanteras en start per dag !
Vid temperaturer av -20 grader och kallare inställes all jaktprovsverksamhet!
Ta chansen
Ta chansen att pröva din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och provdatum.

Nobsvalpar

för leverans vecka 29
e. Raskflons Traj S18193/2006 (Rambo-INTUCH, NUCH,SUCH Raskflons Kayo)
u. SUCH Pötbobäckens Alka S55970/2003 (Kvickhems Molle-SJCH Pötbobäckens Skorpan)
Tiken har 2 st. 1:a pris jaktprov och hanen har 1:a pris jaktprov
Parningen rekommenderad av avelsrådet. Bägge ögonlysta u.a.
Säljes endast till seriösa jägare.
Lars Krantz, Ockelbo
Tel. 0297-460 60, 0730-79 22 19, lars.krantz@gavlenet.se


Jaktprov Norrbottens Kust och Inland 2009
22-23 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå. Tel 0924-55859, 070-2951136

29-30 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå. Tel 0920-301 37, 070-559 36 69

3-4 oktober Råneå/Överkalix Klubbmästerskap
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix. Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag.
Komplett ifylld anmälan skall ske på blankett som bifogas tidningen Ståndskall (blanketten finns även att
hämta hem från SSF:s hemsida www.tradskallare.se).
Betalning sker enligt överenskommelse med anmälningsmottagaren efter bekräftelse om start. Vid för
många hundar anmälda äger lokalklubbens hundar företräde. Efter startbekräftelse är anmälan bindande.
Startavgift är 300 kr/start.
Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare och provledare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
Provledare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel. 0923-137 29, 070-631 94 61
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag.
Nytt för i år är att för medlemmar i NKI är hundens första start GRATIS!
Övriga rörliga prov kostar 200 kr/start för medlemmar i NKI, icke medlemmar i NKI 300 kr/start som
betalas in på BG 5588-9927 när provdag faställts.
Eventuell reseersättning till domaren tillkommer och betalas av hundägaren direkt till domaren vid
provtillfället.
Ta chansen att meritera din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och tillfälle. Om dugliga
provmarker saknas kan klubben eventuellt hjälpa till med detta.

PUL-Lagen

Personuppgiftslagen

Positivt besked
Detta besked är synnerligen positivt, och öppnar
för att vi i Riksstyrelsen ska kunna avancera i vårt
arbete att fullfölja stämmans uppdrag till en ökad
öppenhet.
Nästa steg i detta är att färdigställa de redan påbörjade, nya enklare blanketter för hälsostatus på våra
raser.

Riksstämman
På Riksstämman i Harsa ifrågasattes Riksstyrelsens
motivering till sekretess med hänvisning till PUL.
Då den sittande styrelsen gått på de uppgifter
de tidigare fått från jägarförbundets jurist inför
Riksstämman 2004 i Sundsvall. Så har nu Ivar
Karkiainen varit i kontakt med SKK:s Helena
Skarp, och Thomas Jonsson har haft kontakt
med Jägarförbundets Ola Wälimaa, för att få ett
klargörande på vad som gäller enligt PUL.
Båda dessa har sagt att denna lag inte gäller hundar och hundens reg.nr. Så länge inte Hundägarens
namn och adress publiceras.
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Små steg...
Detta är två små steg i att få en öppnare redovisning
av hälsostatusen på våra raser.
Men alla måste vara medvetna om att detta är en
process som kommer att ta en viss tid, för att vi inte
ska hamna fel.
SSF:s Riksstyrelse

Jaktprov Nedre Norrbotten 2009
Utlysta prov:
22-23 augusti Arvidsjaur
Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455

12-13september, Arvidsjaur
Anmälan till Thore Öhgren Borgarg. 11 A 93331 Arvidsjaur Tel: 0960-216 39

19-20 september alt. 26-27 september, Arvidsjaur – Internationellt prov
Anmälan till Mikael Samuelsson, Ventilgatan 13, 933 34 Arvidsjaur. Tel: 0960-21953

17-18 oktober alt. 24-25 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till Tobias Nilsson Västra Lillkorsträsk 21, 942 92 Älvsbyn Tel: 070-6082158
Rörliga prov:
Anmälan till: Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455
Anmälan
För samtliga prov gäller att skriftlig anmälan som är bindande skall vara poststämplad senast 14 dagar
före första provdag, använd blanketten i Ståndskall. Blanketten finns även att ladda ner från riksklubbens
hemsida under fliken anmälan till utställning.
Startavgift
Startavgifter för utlysta prov 300kr/start.(Gratis start vid hundens första jaktprovsstart, gäller bara lokalklubbens medlemmar)
Startavgifter för rörliga prov för 300kr/start.(Gratis start vid hundens första jaktprovsstart, gäller bara
lokalklubbens medlemmar) eventuell reseersättning till domaren tillkommer.
Startavgiften betalas in på klubbens bankgiro 393-7711 i samband med anmälan. Vid utlysta prov kan
startavgiften betalas på plats efter godkännande av anmälningsmottagaren.
För anmäld hund som bekräftats start och uteblir från provet återbetalas anmälningsavgiften endast mot
uppvisande av läkar-/veterinärintyg.
Bekräftelse om start
Bekräftelse om start sker per telefon under förutsättning att hundägaren lämnat telefonnummer och är
anträffbar.
Samling och lottning
Upplysningar om samlingsplatsen och tidpunkt för lottning erhålls i samband med bekräftelse om start.
Övrigt
Turordning, Ordinarie och rörliga prov
1. Lokalklubbens egna hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar
3. Hundar från Norden
D.v.s. lokalklubbens egna hundar har företräde och går i första hand vid ”överanmälan”.
Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av för
kort dagslängd.
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Jaktprov Västerbottens kustland 2009
Sävar 18/8 och 20/8 Eftermiddagsprov
Botsmark 22/8 och 23/8 Förmiddagsprov
Bjurholm 26-27/9 Klubbmästerskap
Anmälan för samtliga prov skickas till:
Mats Larsson Aspvägen 23. 918 31 Sävar. Tel 090-50805, 070-5797105.
För samtliga prov gäller:
Anmälan ska vara skriftlig och arrangör tillhanda senast 14 dagar före utlyst prov. Hundägare ska uppge
adress och telefonnummer, så att arrangören kan bekräfta start, samlingsplats och tid för lottning.
För samtliga prov har klubbens egna hundar förtur.
Önskas enklare boende under jaktprovsdagarna anges det i samband med anmälan.
Startavgifter
För samtliga prov inom lokalklubbens område är gratis för klubbens medlemmar.Obs! anmäld hund som
uteblir från bekräftad start ska styrkas genom läkar-/veterinärintyg.
Rörliga prov
Anmälan till rörliga prov innehållande samtliga data på hunden samt ägarens adress och telefonnummer
sänds till Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 00 Robertsfors. Tel 0934-109 87.
Hundägaren blir sedan tilldelad domare och gör med denne upp lämplig tid och plats för provet.
Klubben kan vara behjälplig med provmarker för rörliga prov
Du som har en bra jakthund och är mån om rasens utveckling, ge din hund en chans genom att låta den
starta på ett jaktprov och en utställning.
Välkommen att starta din hund i höst.

Släktmöte i Åsele 29 mars 2009



BIR Tunnersjöbäckens Lazy äg Stefan Nordström
BIM SUCH Klingermyrans Aiko äg Gunnar Orädd
(Fader SUCH SJCH Rönnbäckens Olle)

Jaktprov Västerbottens Lappmark 2009
Malå 16-17 augusti Internationellt (Sö-Må)
Anmälan Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel. 0953-205 22

Åsele 20-23 augusti
Anmälan A-K Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10

Juktan 22-23 augusti
Anmälan Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 0951-107 32

Storuman 3-4 Oktober Skallkungen
Anmälan Thomas Jonsson kronåsvägen 8, 92040 Kristineberg tel. 0953-205 22

Ormsjö 19-20 Oktober (Vardagsprov må-ti) Klubbmästerskap
Anmälan Stefan Lindberg Nappsjö 2, 917 91 Dorotea tel. 0942-260 31.

Voitjajaure (Tärnaby) 24-25 oktober
Anmälan Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby tel. 0954-146 24
Begränsad provtid, beroende på antalet hundar som startar.
För samtliga prov gäller följande
Anmälan till respektive mottagare senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad.
Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
- Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa.
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Startavgift:
Medlem i Lappmarken 350 kr övriga 450 kr. Internationella 400 kr.
Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan:
A-K Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10, akpersson@live.se.
Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65, kurt.sivertsson@swipnet.se
Anmälan senast 14 dagar före provet
Använd blanketten i Ståndskall, eller blanketten på SSF,s hemsida, www.tradskallare.se, som kan skickas
genom e-post. Anmälan är giltig när man fått svar från A-K eller Kurt genom e-posten. Vid uteblivet svar,
ring till den ni skickade anmälan. Detta gäller enbart rörliga prov.
Rörliga prov medlem i Lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens postgiro 485676-1 före start, 150 kr
betalas direkt till domaren, Övriga betalar 200 kr till klubben före start och 150 kr till domaren.
plus eventuell reseersättning till domare gäller samtliga.
Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats.
Observera att behörig provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta
Provledaren för att fastställa provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon
senast dagen före avsedd provdag. Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående
per telefon.
Domarlista finns på klubbens hemsida på www.tradskallare.se

47

Jaktprov Ångermanland 2009
Omsjö/Skorped 16/8
Backe 18/8
Omsjö/Skorped 19-20/8
Omsjö/Skorped 22-23/8 Klubbmästerskap
Omsjö/Skorped 1-2/9
Omsjö/Skorped 28-29/9
Omsjö/Skorped 7-8/10
Backe 15/10
Omsjö/Skorped 20-21/10
Backe 24-25/10
Omsjö/Skorped 27-28/10
Backe 30/10
Omsjö/Skorped 3-4/11
Backe 6/11
Backe 11-12/11
Backe 18-19/11
Anmälan till Omsjö/Skorped
Boris Sandström, Elevvägen 2, 895 30 Bredbyn, tel.0661-441 25
Anmälan till Backe
Ulf Jonsson, Silsjönäs 2181, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15
Anmälan
Skriftlig anmälan skall vara insänd senast 14 dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast bekräfta start
till hundägare som lämnat fullständig anmälan enligt den blankett som medföljer Ståndskall. Bekräftelse
sker per telefon under förutsättning att hundägaren är anträffbar. Vid vissa prov kan provtiden begränsas
till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av kort daglängd.Vid konkurrens om proven
äger den egna klubbens hundar företräde.
Bokning av rum
Rum bokar ni naturligtvis samtidigt med anmälan.
Rörliga prov på skilda platser
Anmälan skall ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till Ulf Jonsson senast 14 dagar före beräknad
provdag. När provdag och domare är fastställd skall anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före
provdagen. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Det är
alltid provledaren som utser domare.
Startavgift
Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 50:- till postgiro
4400449-7 och dömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning direkt till domaren. Vid utebliven
bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.
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Jaktprov Jämtland/Härjedalen 2009
Utlysta prov 2009

Vemdalen 16-17 augusti (sön-mån) Klubbmästerskap
Provledare: Lennart Jönsson och Roger Hedlund
Anmälan till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 0640-32157, 070-6576738

Strömsund 3-4 oktober (lör sön)
Provledare: Stefan Olofsson, Ängevägen 11, 830 51 Offerdal, Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02

Börtnan 19-20 oktober (mån. – tis.)
Provledare: Johan Mesch, Hoverberg 321, 840 40 Svenstavik, Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54

Offerdal 26-27 oktober (mån– tis)
Provledare: Stefan Olofsson, Ängevägen 11, 830 51 Offerdal, Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02
Anmälan
Skriftlig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. Anmälan skall innehålla
uppgifter om namn, adress, telefon samt registreringsnummer och namn på hunden och dess föräldrar.
Använd blankett som finns i Ståndskall eller www.tradskallare.se. Startavgiften betalas på plats,
350:- för lokalklubben J/H:s egna medlemmar och 450:- för övriga lokalklubbsmedlemmar.
I startavgiften ingår domararvode 250:Bekräftelse om start
Bekräftelse om start sker av arrangören på det telefonnummer hundägaren har uppgivit vid anmälan.
Övrigt
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 tim. Detta meddelas då vid bekräftad start.
Rörliga prov 16 augusti 2009 – 31 mars 2010
Skriftlig anmälan till Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40 Svenstavik. Tel. 0687-510 48,
070-285 30 17, minst 14 dagar före beräknad start.
Tilldelad domare tar då kontakt med hundägaren och bestämmer tid och plats. Då betalar hundägaren in
startavgiften 100:- för egna lokalklubbens hundar, och 200.- för övriga lokalklubbars hundar,
på klubbens postgiro13 70 11-3. Domararvode 250:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt
till domaren. Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.tradskallare.se
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.

Raskflons Toy
1 år hösten 2007
Ägare: Patrik Hoffman Vilhelmina
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Jaktprov Medelpad 2009-2010
SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående planering. För medlemmar
i SSF Medelpad är startavgiften 0 kronor. Domararvodet uppgår till 100 kronor. Vi välkomnar självklart
också medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats.
Ordinarie prov.

16-17/8 Naggen, Ånge.
Anmälan till Lars-Åke Källman. Provet genomförs i området kring Naggen. Gemensam förläggning/måltider i Naggen.

22-23/8 Skälsjön, Sundsvall
Anmälan till Egon Rongdén. Genomförs i relativt fågelrika marker belägna i krysset mellan Sundsvall,
Timrå, Härnösand och Sollefteå kommuner. Gemensam förläggning/måltider i kanonfin anläggning på
stranden till Skälsjön.

26-27/9 Turingen, Ånge
Anmälan till Kjell Pettersson. Genomförs i marker belägna norr och söder om Ljungan väster om Ånge.
Gemensam förläggning/måltider.

3-5/11 Skälsjön, Sundsvall. Vardagsprov.
Anmälan till Egon Rongdén.

27-29/11 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig,
Anmälan till Bengt-Olof Norberg. Provet hålls i marker 2-5 mil från Sundsvall.

20-21/2 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov
Anmälan till Egon Rongdén

20-21/3 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov.
Anmälan till Per-Ove Bergman.
Rörliga prov.
Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar Dig? Anmäl Dig då till ett så kallat
rörligt prov. I bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig så att Du får låna en mark om Du själv inte har
någon på vårt område.
Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.
Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov eller rörligt prov ska vara anmälnings mottagare alt. provledaren tillhanda
senast två veckor före provet.
Kjell Pettersson
86013 STÖDE

Östanåvägen 49
spetsgardens@glocalnet.net

Per-Ove Bergman
82077 GNARP

Öster Grängsjö 168
perovebergman@bredband2.com

Bengt-Olov Norberg
86492 MATFORS

Sörfors 5813
bengt-olov.norberg@telia.com

Egon Rongdén
860 30 SÖRBERGE

Berglundav 1,
egon.rongden@sergel.com

Lars-Åke Källman
820 62 Bjuråker

Spåmansvägen 10
larsake.kallman@vmfqbera.se
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Jaktprov Gävleborg 2009
Ordinarie jaktprov

Los den 22-23/8
Upplysningar och anmälan till Ivan Karlsson Lövriset 11, 828 93 Voxnabruk. tel 0657-210 26
Vargförekomst, start på egen risk.

Kårböle den 29-30/8
Upplysningar och anmälan till Jan Andersson Stora Vinterg 13 827 31 Ljusdal, tel 0651- 165 17
Vargförekomst, start på egen risk.

Trönö den 5-6/9
Upplysningar och anmälan till Michael Tyrén Rappsta 8368 826 95 Trönödal, tel 0270-364 14
För samtliga prov gäller följande:
Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress och tel.samt registreringsnr. och namn på hundens
föräldrar. Använd blanketten som hämtas från SSF:s hemsida!
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 14 dagar före start, sent inkommen anmälan beaktas EJ !
Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
- Att hunden insjuknat, styrks med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa.
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas.
Startavgift
Startavgift 300 kr/provdag sätts in på Pg 17 43 39 – 2 vid bekräftelse av start.
Ange namn och provplats vid inbetalning.
Rörliga jaktprov 16 augusti 2009-28 februari 2010
Anmälan:
Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnr. Insändes till KarlAnders Karlsson Bränna 2227 820 40 Järvsö, tel. 0651-472 01
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats
(minst 3 dagar före provet.)
Startavgift 200 kronor sätts in på Pg 17 43 39 – 2 när domare och hundägare fastställt provdatum.
Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet.
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
Provledare Jan Andersson Stora Vintergatan 13 827 31 Ljusdal, tel. 0651- 165 17
Turordning ordinarie och rörliga prov
1. Egna klubbens hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar
3. Hundar från övriga Nordiska länder
Vid alla jaktprov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.
Jaktprovsdomare som anmält start av hund.
Denna hund skall garanteras 1 start per dag.
VANDRINGSPRIS för medlemmar i SSF/Gävleborg
Det åligger de hundägare som vill tävla om klubbens vandringspris ”Årets trädskällare” att skriftligen
inkomma med de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på
provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2009.
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Jaktprov Mellansverige 2009
Gösjön 21- 22 augusti 2009
Anmälan och upplysningar: Gunnar Thunander, Hedbyvägen 100, 785 50 Djura. tel. 0241-303 29.

Särna 22-23 augusti 2009
Anmälan och upplysningar: Leif Nilsson, Älvgatan 47, 782 91 Malung. tel. 0280- 600 40.

Tansen 4 september 2009
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Fiolvägen 10B, 785 61 Djurås. tel. 0241- 101 12.

Björnberget 18-19 september 2009
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura tel. 0241- 302 50.

Sälen 19-20 september 2009
Anmälan och upplysningar: Per Persson, Ytternäs 22, 780 64 Lima tel. 070-713 18 78

Höljes 26-27 september 2009 (Internationellt)
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4, 680 65 Höljes. tel. 0564 - 202 13

Noppikoski 3-4 oktober 2009
Anmälan och upplysningar: Björn Sinders, Harkålsvägen. 5, 794 33 Orsa tel. 0250 - 410 88.

Fredriksberg 31 oktober-1 november 2009
Anmälan och upplysningar: Roland Fors, Silken 714 92 Kopparberg. tel. 0591- 410 44.

Björnberget 4-5-6 november 2009
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura. tel. 0241- 302 50.

Gagnsråprovet 26-27 mars 2010
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Fiolvägen 10B, 785 61 Djurås. tel. 0241-101 12.

Höljes 27-28 mars 2010
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4, 680 65 Höljes. tel. 0564 - 202 13
Anmälan
Anmälan skall vara tillhanda senast 14 dagar före provet. Fyll tydligt i alla data på hund/ägare mm. på
anmälan. Använd blankett i ståndskall eller hämta för utskrift på SSF riks hemsida, www.tradskallare.se
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Startavgift
Betalning sker snarast efter att anmälningsmottagare förkunnat deltagaren om plats.
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/provdag till Pg 66 22 24- 5, därutöver 100 kr/provdag
(domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst av provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250
kr/provdag till Pg 66 22 24- 5, därutöver 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid
ankomst av provplats. Anmäld hund som uteblir återfår startavgift endast om giltiga skäl kan uppvisas.
Vid eventuell domarbrist förbehåller sig SSF-m rätten till förtur på egna medlemmars hundar.
Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse om start, samt tid för lottning.
Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.
ID Märkning
Obligatorisk
Rörliga jaktprov
Rörliga jaktprov, kan du gå på egna hemmamarker. Har du inga lämpliga marker kanske domaren har?
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Jaktprov Mellansverige 2009
Startavgift
Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 18:50 kr/mil betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på Pg 66 22 24- 5,
därutöver domararvode 200 kr samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till domaren.
Anmälan
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler skriftligen till provansvarig för rörliga
jaktprov, Arne Åhs Rönnbergsvägen 1, 660 50 Vålberg. tel: 054- 54 70 19 eller mobil 070-219 42 05
Anmälan skall göras skriftligen på anmälningsblankett, (finns i Ståndskall eller kan hämtas på www.tradskallare.se) till provansvarig senast 14 dagar före beräknad provdag.
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Har domare kontaktas, ange domarens namn på anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen före
avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras
omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.
Välkommen att starta din hund i höst

Jaktprov SSF-SYD 2009-2010
HÖGFORS: 28-30/8 Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA, 0240-30001 tomas.salander@skogssallskapet.com

GRÄNGESBERG: 5-6/9 INTERNATIONELLT
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Olsjövägen 27. 772 70 SAXDALEN 0240 31112 styggberget@hotmail.com

BJÖRSJÖ: 14-15/11 Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA 0240-30001 tomas.salander@skogssallskapet.com

SAXDALEN: 27-30/3-2010 Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240 31112 styggberget@hotmail.com
Anmälan
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 14 dagar före provdatum 300 kr
betalas på plats.
Till det internationella provet i september skall 350 kr sättas in på ssf-syds plusgirokonto 915314-9 samtidigt med anmälan. Vid så många anmälningar att alla inte kan beredas plats har alla oavsett lokalklubb
rätt till lottning för att få starta på provet.
Rörliga prov
Anmälningsmottagare:
Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-31112, styggberget@hotmail.com
300 kr inklusive reseersättning för domare betalas på plats.
Första start för SSF-syds medlemmar, ingen avgift.
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0970/20208 Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
Styrelsen
Ordförande
Thomas Jonsson, kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel: 0953- 20522 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Vice ordförande
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Sekreterare
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare
Birger Backebjörk, strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas tel. 0975-51005 e-post : b.backebjork@imeganet.se
Kassör
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Ledamot
Vakant
Hedersledamöter
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 Finskspets:Johan Lehmivaara., Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 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, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se
Priskommitté
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Provregelkommitté
Vakant
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitte
Ivar Karkiainen, adress se ovan, Gunnar Lundberg, 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
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.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
Bangiro: 393-7711.
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 Ventilg. 33 933 34 ARVIDSJAUR Tel. 0960-101 94, 070-675 33 39 gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. tel: 0934-109 87
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson 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 Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad, tfn 0660-378337 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@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Smedsvägen 9 772 40 GRÄNGESBERG 0240-22118 carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Tim Lindqvist Irsta prästgård 7 725 97 VÄSTERÅS tel. 021-22192 tim.lindqvist@telia.se
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Posttidning

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

Zeija

Pötbobäckens Gry
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