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I och med årsmötet i
Jokkmokk så har vi lagt ytterligare ett år till handlingarna.
Jag tackar våra medlemmar
för förtroendet att vara ordförande i ytterligare ett år,
samt att de medlemmar i
Lennart Jönsson
riksstyrelsen vars platser stog
till förfogande omvaldes. Jag har sagt det tidigare
och jag säger det igen, det är inte svårt att vara ordförande när man har en så proffesionell styrelse, där
samtliga medlemmar tar på sig och genomför olika
uppdrag. Här vill jag denna gång framhålla lite extra
vår sekreterare Tommy Lannemar som gör en enorm
arbetsinsats med att hålla reda på alla dokument och
oss andra i styrelsen.
Ett år som varit lite hektiskt både för styrelsen och
deras kommittéer, framför allt då provregelkommittén som arbetat under hela året med provregelrevideringen. Deras arbete mynnade slutligen ut i
ett förslag som varit ute på remiss hos lokalklubbarna, efter detta omarbetades förslaget, för att slutligen ligga som en punkt på riksfullmäktigemötet i
Jokkmokk. Det blev en lång och som de flesta tyckte
efter mötet, en konstruktiv diskussion om provregelrevideringen. Fullmäktigemötet beslutade godkänna
kommitténs förslag till nya provregler. Nu återstår
arbetet med att ta fram ett uppdaterat utbildningsmaterial, och tolkningsanvisningar till provdomarkonferensen i Maj 2012. Här fick provregelkommittén med sig flera konstruktiva synpunkter från
fullmäktigemötet. För denna konferens har vi i riks
sökt och fått beviljat ekonomiskt bidrag från SKK
så att vi ska kunna arrangera denna utan kostnad för
lokalklubbarna. De synpunkter som framfördes till
mig efter mötet i Jokkmokk var att det varit ett bra
fullmäktigemöte. Exteriörkommittén presenterade
hur långt den kommit vad gäller kartläggningen av
den Finska Spetsens tandstatus, här återstår en hel
del arbete men kommittén har som mål att vara klar
med kartläggningen och ha ett förslag på formuleringen vad gäller tänder i Raskompendiets kommentar
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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
1/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 juni
3/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti (1:a sept för provrapporter) . . . . . . . .  15 september
4/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 november  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

e-post: standskall@it4unet.se
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.Icke medlemmar 250.-

Raskompendium:
Medlemmar 150.Icke medlemmar 300.-



sråd. De som har ett intresse av EP-tal måste kontakta avelsråden. De har då i mån av tid, möjlighet
att lämna ut uppgifter enligt fastslagen riktlinje om
öppenhet. ”Riktlinjer för öppenhet angående hälsostatus för avelsråden SSF.” Detta dokument finns
på hemsidan under ”Om SSF- Blanketter/information”. Finns ingen ”mörkläggning” vad gäller detta
eller ögonstatus som vissa vill påstå på forumet.
Patella och ögonstatus samt en hel del annat finns
redan öppet på SKK:s hemsida, under fliken onlinetjänster och Avelsdata.
Det enda negativa vi idag ser är att ett fåtal medlemmar som på vårt forum sprider rent felaktig information om vad vi i riks och våra kommittéer gör
och inte gör. Ingen av dessa personer som gömmer
sig bakom signaturer har en enda gång kontaktat oss
i riks för att få reda på om vi arbetar med ärendet!
Allvarligast är att det bakom några av signaturerna
är lokalklubbsfunktionärer som bland annat sitter i
lokalklubbarnas styrelser. För den enskilde medlemmen så är det oftast så att man betraktar dessa som
personer med insyn i verksamheten som pålitliga,
detta gör att spridandet av felaktig och inte kontrollerad information blir ytterst allvarligt eftersom
det skadar verksamheten.
Våra funktionärer ska inte behöva ta emot negativ
kritik som saknar grund.
Kritik är bra om den är konstruktiv och innehåller konkreta förslag till förändring, men
då ska den också ställas till dem det berör. Den
kritiken som framfördes på fullmäktigemötet var
konstruktiv, vilket gör att man tar med sig den i
det framtida arbetet. En pajkastning på ett forum
med felaktig information i grunden för ingen
verksamhet framåt.
Det som är förvånande är att ingen utnyttjat möjligheten att ställa frågor till oss i riks via hemsidan?
Där publicerar vi både frågan och svaret.
Intresset från några få verkar större för att sprida och
diskutera en från grunden felaktig information.
Slutligen kommer en begäran från mig som ordförande till er medlemmar som känner att ni brinner för våra raser och denna jaktform, ta kontakt
med mig. Vi behöver er, är ni unga och känner er för
färska är det inget problem, det finns utbildningar,
dessutom finns det rutinerade funktionärer som ni
ska arbeta tillsammans med. Ni som verkligen vill
vara med och påverka framtiden för våra raser, inte
bara sitta och skriva på forum om hur allt ska vara,
ta kontakt med mig.
Lennart Jönsson Ordförande SSF

Ledare forts...
under innevarande år. Riksstyrelsen har även skickat
till SKK:s Domarkommitté, en begäran om hjälp i
kartläggningen, på så sätt att exteriördomare i större
utsträckning ska räkna och precisera vilka tänder
som saknas. Vi är även i full gång med att få de rapportblanketter för Finsk Spets och Norrbottenspets
vi tagit fram, ifyllda så långt bakåt det går. Att idag
få fram data i SKK:s databaser före 1996, där blir
det väldigt tunt med material, så vi börjar där.
Dessa är tänkta att vara ett verktyg i framtiden för
att kunna fatta bra beslut som utvecklar våra raser
framåt vad gäller jakt, exteriör och hälsa. När detta
nummer av Ståndskall är tryckt och ute hos er medlemmar har vi genomfört en konferens tillsammans
med Avelsråden för båda våra raser, med syftet att
dra upp riktlinjer på hur vi alla tillsammans arbetar
med det gemensamma målet att utveckla våra raser,
detta är vårt absolut viktigaste uppdrag. Tack vare
att den sittande styrelsen och dess kommittéer är intakta och att vi haft ett lugnt och bra arbetsklimat
kan vi nu på allvar gå vidare med detta viktiga uppdrag. Viktigt här är också att lägga upp rutiner för
en bra dokumentation, och lagra denna på ett sätt
som underlättar för framtida styrelser och kommittéer att kunna ta vid och fortsätta arbetet, utan att
behöva ”starta om”. Det ska finnas en klar spårbarhet på vad tidigare funktionärer har arbetat med och
i vilken riktning. Det ska också finnas klara arbetsbeskrivningar på vad de olika styrelseledamöterna
och kommitté medlemmar har för arbetsuppgifter,
så att framtida ersättare klart kan se vad deras arbetsuppgift kommer att bestå av. Här har vi under året
tagit fram och slagit fast ett dokument för detta.
”SSF-Organisation, uppdrag och rapportstruktur för
styrelse och kommittéer.”
Vi har till lokalklubbarna och under fullmäktigemötet påtalat att vi har ett akut behov av mera
funktionärer till våra kommittéer. Kartläggning
av våra raser samt en ökad öppenhet på t.ex. EPStatus kräver stora resurser rent administrativt. Vad
gäller EP-Status så har vi inom SSF inte tillgång
till en databas som man har i Finland utan varje
beräkning måste göras manuellt, detta är ett mycket
tidskrävande arbete då detta EP-tal är en färskvara
som måste beräknas vid varje förfrågan.
Vi har idag inga som helst resurser att lägga ut och
uppdatera listor på hundars aktuella EP-tal.
Här måste vi idag prioritera, och det ligger idag på
att de som tillfrågar våra avelsråd ska få en rådgivning
på tänkta parningar, samt att de som idag inte uppfyller kraven för rekommenderade parningar ändå
ska kunna ha ett vägledande samtal med våra avel

In Memoriam

sätt, Tapion Kennel har under sin tid fött upp över
40 champions, flera dubbelchampions. Kenneln
vann SSF:s uppfödarepris Unos Minne under alla
åren från 1990 till 2004. Han belönades med SSF:s
förtjänsttecken, guldnålen 1998, för sitt mångåriga
arbete som sekreterare i både Västerbottens Kustland
och Lappmark och för arbetet i rikstyrelsen. Och
kennelklubbens högsta utmärkelse för uppfödare,
Hamiltonplaketten, år 1999. Blev slutligen hedersmedlem i SSF 2010.

Leif Öhgren

Tapion Kennel
*25 okt 1944 - + 10 mars 2011
Hav till fjälls
år 1996 omslagsbild
”Leif på Rönnbäcksnäset”

Leif var också en av de tre som tog fram klubbens
injagningskompendium för trädskällare och som
snabb blev en succé och har varit som en bibel för
oss alla fågelhundsägare.
Leif har under sin levnad varit en av de absolut
största uppfödare vi haft i Sverige på rasen finsk
spets och hans uppfödning har i många stycken varit ledande under -80, -90 och början av -2000 talet.
Många är de som tacksamt kan notera, att de har
hans hundar i stamtavlan på sin hund.
Vi som hade förmånen att få arbeta tillsammans
med honom i SSF:s styrelser vet att Leif var eftertänksam och hade ofta rätt lösning på de problem
som för dagen stod på programmet. Ofta när beslut
var svåra att ta var det Leif som kom med de rätta
svaren.

En dag i mars när våren så smått hade
anmält sitt intåg, fick vi det sorgliga och
ofattbara budskapet att Leif hastigt hade
avlidit på fjället vid Laisaliden under en
tur för att vittja sina ripsnaror.
Leif föddes och växte upp i Bjurholm i Västerbotten
och jakten, fisket och naturen fanns mycket nära
honom redan i ungdomsåren.
Men jakten kom så småningom att vara ett huvudintresse, det var harjakt som då var aktuell eftersom
hans far var ägare till en stövare. Men i början av
sjuttiotalet fick han sin första finnspets, Spana, och
sedan har det bara varit en ras under resten av hans
levnad. Ganska snart började hans vägval som uppfödare, 1975 fick han sin första kull och då föddes
Bittja, hans första meriterade hund, hon blev både
svensk och finsk jaktchampion. När han sen träffade
Ulla-Britt, i början av åttiotalet, ingick de i kenneln
Tapion. Då utvecklades uppfödningen till en stor
succé i och med att Leif med sin fingertoppskänsla
använde sig av en finska hanhunden Jerry. Hans
gener berikade uppfödningen på ett mycket positivt

Leif Öhgren hemma i köket våren 2010



För tio år sedan startade Leif något som han kallade för träskällardagarna på sin camping i Avasund.
Den var mest riktad till de som ville ha hjälp med
injagningen av sina träskällare. Både vi som var där
som instruktörer och deltagare har många trevliga
minnen och berikande erfarenheter.
”Rektor” Leif med sin kunskap och gemytliga personlighet gjorde att kvällarna vid genomgången av
dagens händelser med massor med roliga historier blev riktiga höjdpunkter. Många har hört hans
berättarkonst och minns hans många historier.

efter en mycket kär vän som har gått bort alldeles för
tidigt, det är svårt att riktigt fatta att det verkligen
hänt. Men hans minne kommer att för evigt finnas
kvar hos oss.
Våra tankar går till de anhöriga, hans nya livskamrat
Birgitta, hans döttrar med familjer och hans syskon
med familjer.

Avasunds camping som Leif drev, blev hans levebröd, men också mötesplatsen för en mängd av fiskare och jägare från hela Europa, som blev ständiga
återkommande gäster varje år och som utvecklades
till mer än bara gäster, de blev nära vänner för livet
och det visar vilken person Leif var, en omtänksam
och mycket trevlig person som hade tid för oss alla.
Vi vänner, och vi är många, känner en stor saknad

In Memoriam

I nr 2, 2010, av Ståndskall finns ett bra reportage om
Leif Öhgren och hans kennel Tapion.
Bengt Persson

Leif Öhgren

Tapion Kennel
*25 okt 1944 - + 10 mars 2011

Full fart på Pärlskogens Spana
Foto/ägare: Gunilla Falk


Domarutbildning
i Nedre Norrbotten

Introduktion

Trädskällarjakt
SSF-Syd inbjuder till en dags introduktion av
Trädskällarjakt / Jaktprov lördagen den 20 augusti i Ludvikatrakten. Har du en trädskällare
eller tänker skaffa en, kom och lär dig lite mer
om jaktformen och hur jaktprov går till.

SSF/Nedre Norrbotten anordnar en teorikurs
för nya jaktprovsdomare under våren/sommaren.
Även gamla domare som ej dömt
på sista tiden är välkomna.

Förmiddag:
Du får gå med en rutinerad jaktprovdomare/
jägare i skogen och lära dig hur ett jaktprov går
till, med egen eller annans hund.
SSF-syd står för Lunch

Tid och plats bestäms senare i
samråd med intresserade.
Anmälan till:
Thore Öhgren, Tel: 0960-21639

Eftermiddag:
Vi utvärderar förmiddagens fingerade jaktprov
och går igenom jaktprovsregler

Domareutbildning

Anmälningsavgift: 100 kr betalas på plats.
Begräsat antal deltagare, SSF-syds medlemmar
har förtur.

i Medelpad

SSF Medelpad bjuder in intresserade
till utbildning till jaktprovsdomare

Anmälan senast den 1:a augusti till:
Tomas Salander
Tel arb: 0240-750 14 hem: 0240-300 01
tomas.salander@skogssallskapet.se

Lördagen den 6:e augusti
Kontakta:
Kjell Pettersson
0691-663220/0703-989819
eller
Bengt-Olof Norberg
060-25444/070-3668500

Jaktprovgruppen SSF-Syd

Jaktprovsdomarutbildning

i Luleå

Välkommen!
SSF Medelpad

En jaktprovsdomarutbildning är planerad
att hållas för intresserade medlemmar i
Norrbottens Kust och Inland.

Skicka in material till
Ståndskall

Kursen vänder sig till nya blivande domare,
nuvarande behöriga domare som vill fräscha
upp sina kunskaper och alla övriga intresserade
medlemmar.

standskall@
it4unet.se

För mer info och anmälan kontakta Niklas
Lundberg som kommer att hålla i kursen.
Niklas.Lundberg@jagareforbundet.se

Märk bilder och filer
med namn!

Välkommen med din anmälan!



Rapport

Östansjöns pokal för bästa röriga prov vanns av
Piikas Tuula med 86 poäng, ägare Johan Lindquist.
I Skallkungen i Jokkmokk deltog Per-Arne Hoflins
Tjäderlekens Mirja som kom på fjärde plats med 64
poäng och Jan Ottossons Ukkos Lissa blev femma
med 61 poäng.

Jämtland/Härjedalen
Verksamhetsåret 2010
SSF J/H:s årsmöte hölls i år på Hotell Älgen i
Östersund med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Klubbens ekonomi är god och antalet betalande
medlemmar var vid årets slut 210 st.

Vid årsmötet premierades de domare som dömt
flest jaktprov under året, Anders Häggkvist, Johan
Lindquist och Lars Persson med vardera sju dömda
prov. Diplom tilldelades även de nio hundar som
tagit jaktprovsettor i våra utlysta och rörliga prov
under året.

Klubben har haft två utställningar. I Östersund blev
Tålmarks Zack bästa norrbottenspets, men fick se
sig slagen i finalen av finska spetsen SEUCH
Spetsgårdens Riiku. I Vemdalen kvalificerade sig
ingen norrbottenspets till finalen, därmed blev finspetsen Björknäs Seri utställningens vinnare.
Tyvärr var deltagarantalet lågt i våra utställningar
även detta år, vilket är synd då det finns så många
fina hundar att visa upp och meritera.

SSF J/H fick en förfrågan från Forshaga Akademin
om klubben kunde ställa upp med hundförare för
några elever under en fjälljaktsvecka. Hela evenemanget gick riktigt bra och resulterade i att de fick
skjuta en del fågel samt en mård och det märktes
på eleverna att jakten uppskattades, då de verkligen
lade ner hela sin själ i smygandet när skallen sjöng
genom skogen.

Fågeltillgången var något bättre än förra året, men
ändå var det inte någon ökning av jaktprovsanmälningar.
Framför allt lider vi fortfarande av brist på provledare, vår förhoppning är att i framtiden få fler funktionärer som engagerar sig jaktprovsverksamheten.
Offerdalsprovet blev inställt och endast två utlysta
jaktprov samt Mittkampen genomfördes.
Antal starter på utlysta prov minskade med åtta
däremot ökade de rörliga proven med tio.
I Vemdalen hölls klubbmästerskapet med åtta starter
första dagen och sju andra dagen, där togs tre jaktprovsettor. Klubbmästare blev Lento med 93 poäng,
ägare Roy Nilsén från Norge.
I Börtnan startade fyra hundar första dagen, en 1:
a togs av nobsen Stenslands Bessan med 77 poäng,
ägare Anders Brismo, men bara tre starter andra dagen då ingen hund gick till pris.
Mittkampen, som är en tävling mellan hundar
från Jämtland/Härjedalen, Ångermanland och
Medelpad, genomfördes i Vemdalen med sex
”mittkampshundar” och fem övriga. Mittkampen
vanns av Ångermanland. och ”Mittkämpe” blev
Utterdalens Pajjo med 84 poäng, ägare Mats-Olof
Mattsson.

Vid Jakt och Fritidsmässan ”Fäviken Game Fair”
deltog SSF J/H som vanligt med en mycket välbesökt monter där vi framför allt marknadsför SSF
och informerar om våra raser och jakt med skällande
fågelhund. Vi säljer en del kepsar och tröjor, men
framför allt uppskattas våra lotterier där man kan
vinna en jaktdag tillsammans med hundförare.
Styrelsen för Jämtland/Härjedalen ser fram mot ett
nytt jaktår med bättre uppslutning på utställningar,
stora fågelkullar och många jaktprovsmeriter.
SSF J/H

”Jämtlands Skällande Fågelhund” blev Utterdalens
Luovi, med 81, 70 och 65 poäng, ägare Kenneth
Mella.


Rapport från

Till utställningen var 23 hundar anmälda, varav 21
kom till start, fördelningen
var 12 norrbottenspetsar och 9 finnspetsar. Två
norrbottenspetsvalpar och en finnspetsvalp visades
upp, bästa valp blev Sören Adills nobs Sinja som
fick Hp.

SSF Jämtland/Härjedalens
utställningar 2010
Utställning i Östersund 2010-05-29
Östersundsutställningen
arrangerades
denna
gång på ny plats, Gamla F4:s område på Frösön.
Utställningen är sedan ett flertal år ett samarbete
med Jämtland- Härjedalens Älghundsklubb, vilket
fungerar utmärkt eftersom både utställare och publik har ett intresse för båda rasklubbarna och det
lockar fler besökare. Klubbarna ordnade gemensam
försäljning av korv, hamburgare, kaffe, dricka
m.m.
Domare var Stig Brännvall som vid bedömningen
redogjorde på ett utmärkt
sätt till publiken om respektive hund.
Hund
MYLTA
SINJA
YSCHA
FANBYKLACKENS JACK
TÅLSMARKS ZACK
ZACK
NOWA
RÖJÅSENS ETTA
BRATTHÖGENS NIKE
ODENSALA SKOGENS CILLA
REIVOS YAZZI
HERTSÖKULLENS TINDRA
JOLLY
LAKANSJÖBÄCKENS JAKKO
ÖSTBYNS RAIJO
ÖSTBYNS BJÖRNE
UTTERDALENS METSO
SPETSGÅRDENS RIIKU
NJAVVEDALENS MAIA
ÅFLODALENS FREJA
ÄLGSTUGAN'S KITA III
HEMVIKENS VILDA
ITZA

Bästa norrbottenspets blev Tålmarks Zack som blev
BIR, han fick även sin Championtitel, stolt ägare
Lennart Mårtensson. Han fick dock se sig slagen
i finalen av Örjan Backlunds finnspets Spetsgårdens
Riiku som tog BIS-titeln.
Bästa veteran, norrbottenspetstiken Hertsökullens
Tindra, nästan tretton år gammal,
visade upp sig värdigt i ringen och erhöll ett Hp.
Hon ägs av Thorbjörn Österman.

Ägare
LEIF BACKLUND
SÖREN ADILL
ROGER HEDLUND
LARS LARSSON
LENNART MÅRTENSSON
MORGAN WITH
MIKAEL GRINDE
BERTIL LARSSON
JAN KALLIN
HELENA HANSSON
SVEN-OLOF JANSSON
TORBJÖRN ÖSTERMAN
ULF BACKLUND
TOMMY JONSSON
ÖRJAN BACKLUND
FREDRIK BERGLUND
HÅKAN BOOK
ÖRJAN BACKLUND
TOMAS NORDIN
PÄR FÄRDMO
OLA ENGQVIST
RUNE ROOS
JÖNS ÅKE WIKÉN
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1
1
1		
ÖKL 3				
JUN 2				
UKL 2				
ÖKL 1
1		
1
ÖKL 1
2			
ÖKL 2				
VET		
1			
VET		
2			
JUN 2				
JUN 2				
ÖKL 3				
ÖKL					
CHKL		
1
1		
UKL 2				
ÖKL 2				
ÖKL					
ÖKL 2				
ÖKL 2				

HP, BIR-VALP
CK, CERT, BIR

CK, BIM
HP, BÄSTA VET.

DELTAR EJ
CK, BIR, BIS
DELTAR EJ

Utställning i Vemdalen 2010-11-29

Av de 18 anmälda hundarna kom 17 till start, varav
sju valpar. Av de fyra norrbottenspetsvalparna fick
två Hp och av de tre finnspetsvalparna erhöll en
Hp.
Övriga norrbottenspetsar var endast två stycken junioren Brattstans Sinja och Emma, men ingen av
dem kvalificerade sig till BIS-finalen. Bättre gick
det för finnspetsarna, Björknäs Seri, ägare Lars
Wermelin, tog hem BIS-titeln och tilldelades även
championat.
SSF J/H tackar för 2010 och vill gärna se fler
hundar i utställningsringen nästa år.

Vintern hade kommit till Vemdalen med kyla och
snö. Om tidpunkten för utställningen har någonting
att göra med att ett fåtal hundar var anmälda vet vi
inte. Kanske drar julmarknader och andra adventsevenemang både utställare och publik från oss. Det
positiva var att några nya hundägare ställde ut för
första gången. Vår domare Olle B Häggkvist höll i
alla fall ångan uppe i kylan och förklarade för hundägare och publik hur han bedömde ekipagen.

s
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Hund
AZZAR
BRATTHÖGENS MILO
BRATTHÖGENS MIRO
BRATTHÖGENS MIRJA
BARBARENS JALAPENO
KAITUM DALENS BOSS
GRÖNBÄCKARNS STELLA
BRATTSTANS SINJA
EMMA
HÄGGINGÅSENS YMER
KIMMO
VARGSTRUPENS SALLI
BÖRKNÄS SERI
HÄLLKROKS NITA
KOLÅSENS ILA
LUOKANJARKAS ISABELLA
ÄLGSTUGANS KITA III
ITZA

Ägare
Klass kv kk bh bt
PER-ALLAN HÖGLUND
VALP		
3			
ANDERS STENSSON
VALP		
2			
MARTIN JOHANSSON
VALP		
1			
NILS SÖDERBERG, K. CARLSSON
VALP		
1			
DAN JOHANSSON
VALP		
1			
GUNNEL ELGENDAHL
VALP		
2			
MIKAEL O ANDERS VALLIN
VALP		
1			
SÖREN ADILL
JUN 1 1			
STEN ERIKSSON
JKL
2				
NIKLAS STÖÖK
JKL
1 1			
PER BOMARK
ÖKL 3				
WANDA O JOHN ELIASSON
UKL 3				
LARS VERMELIN
JKL
1 1		 1
LARS OCH KATARINA PERSSON						
PECKA KARLSSON, HERJE NILSSON JKL
1 2		 3
KARL-ANDERS KARLSSON
JKL
1 3			
OLA ENGKVIST
ÖKL 1 1		 2
JÖNS ÅKE WIKÉN
ÖKL 1 2			

HP
HP
HP

CK, CERT, BIR, BIS
DELTAR EJ
CK, CERT
CK

Västerbottens Lappmark
Västerbottens Lappmark har en ny logga,
och vi har tryckt upp svarta t-shirt
Pris 100 kr alt. 130 kr för V-formad krage.
Porto tillkommer vid beställning.
T-shirt går att beställa hos Lappmarkens kassör eller sekreterare.
Uppge storlek!

Martin Markusson
073-180 08 32 eller 0941-664 81 e-post markusson_martin@hotmail.com
Thomas Jonsson
070-668 05 22 eller 0953-205 22 e-post thomas.jonsson@brinet.nu
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E

SE JCH SE UCH Luokanjarkas Isabella
S28400/2007
E SJCH SUCH Börknäs Kirro S59989/2003
U SJCH Latanjarkas Jaana S27678/2001
Uppfödare: Jan Andersson, Ljusdal
Ägare: Karl-Anders Karlsson, Järvsö
Jaktprov
10-08-22 Los utlyst 86p
10-08-29 Kårböle utlyst 86p
10-10-09 Jokkmokk Skallkungen 77p
Utställning
09-11-28 Vemdalen cert BIM
10-12-05 Sundsvall cert
11-04-17 Stöde cert

C.I.B SEUCH NOUCH FIUCH
Fort Hjort Jonna
S41021/2005
e. INTUCH NORUCH INTJCH NORDJCH
Tapion Paras
u. INTJCH NORDJCH Tiukka
Ägare: John Laestander, Arjeplog
Uppfödare: Thore Björnbet, Trondheim Norge
Utställning:
Kuopio 060805 CERT, CACIB
Trondheim 080608 CERT
Uleåborg 080712 CERT
Svenstavik 080802 CERT, CACIB, BIM
Gällivare 090628 CERT ,CACIB, BIR
Svenstavik 090801 CERT, CACIB, BIR, BIG4
Kemi 100724 CERT

SE JCH SE UCH Viterlidens Kita
S59095/2007
e. Ailatis Seppo
u. SJCH Viterlidens Anja
Ägare/uppfödare: Thomas Jonsson Kristineberg
Jaktprov:
Åsele 20090820 Utlyst 89p
Arvidsjaur 20090912 Utlyst 82p
Åsele 20100816 Utlyst 80p
Åsele 20100817 Utlyst 87p
Utställning:
Gällivare 20100711 1:a Jkl CERT, BIM, CACIB
Robertsfors 2011-01-30 1:a Jkl CK
Storuman 2011-04-09 1:a Jkl CK, CERT, BIM
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E

SE JCH Tjäderfjäderns Diva
S35053/2001
e SJCH FINJCH Korvenpellon Jerry
u SUCH SJCH Rakki
Ägare: Mats Larsson Sävar
Uppfödare: Stefan Eriksson Vännäs
Jaktprov:
051024 76p Vemdalen
061008 75p Rönnbäck
091105 82p Rörligt
Utställning:
060129 Robertsfors 1:a JKL

SE UCH Knakadalens Aiga
S36342/2007
E. SEUCH SEJCH Kolåsens Pello
U. Högbackens Sissi
Ägare/uppfödare Jan-Gunnar Jonsson
Utställningar
2009-02-14 Cert Bredbyn
2011-02-19 Cert Bredbyn
2011-04-17 Cert Bredbyn
Jaktprov
2008-11-22 Norrflärke 75p rörligt
2010-08-17 Backe 86p utlyst

Hur skickar man in manus till championgalleriet?
Titta på texten till championhunden ovan och skriv in meriterna
i ett mail eller worddokument i samma ordning som där.
Bilden levererar ni separat där ni döpt bilden med hundens namn.

Hur skickar man in manus till valptorget?
Studera valpannonserna från tidigare utgåvor av
Ståndskall och för in uppgifterna enligt dessa.
SSF subventionerar till större delen valpannonserna och av den
anledningen tar vi endast med "standardannonser".
Vill man göra sin valpannons utförligare lämnar vi gärna offert på
din egenhändigt komponerade annons!
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Pristagare 2010 • Pristagare 2010
Årets skällande fågelhund

Kennel Rahans Vandringspris

1:a LUOKANJARKAS ISABELLA

1:a LUOKANJARKAS ISABELLA

S 28400/2007

S 28400/2007

Äg: K-A Karlsson Medelp: 67,28p

Äg: K-A Karlsson. Summa 249 p

2:a TESSI

2:a AKROYD´S PIRJO

S 12470/2005

S 12671/2005

Äg: Mats Larsson Medelp: 66,75 p

Äg: L.eif Hedlund. Summa 227 p

3:a KNAKADALENS AIGA

3:a TESSI

S 36342/2007

S 12470/2005

Äg: J-G Jonsson Medelp:59,75 p

Äg: Mats Larsson. Summa 226 p

Pristagare 2010 • Pristagare 2010
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Pristagare 2010 • Pristagare 2010

LUOKANJARKAS
Kennel
Tog 2010 alla priser som SFF äger!
• Skallkungen 2010
• Årets skällande fågelhund 2010
• Kennel Rahans vandringspris 2010
• Årets uppfödare, Unos Minne 2010
Grattis Jan Andersson
ägare till Luokanjarkas kennel

Grattis Karl-Anders Karlsson
ägare till Isabella
Utan att ta till överord måste man säga att denna
bedrift är helt fantastiskt ovanlig?!
Jan Andersson har dessutom placerat sig på 3:e plats
bland de domare som tjänstgjort flest gånger under
säsongen 2010. Är det dags att ändra på reglerna
som man gjorde när Stenmark var i farten? :-)
Det är bara att ta av sig hatten och konstatera att
Isabella klarar sig utan både tur och dumma fåglar,
hon behärskar nämligen förhöstens tama kycklingar
lika bra som senhöstens skygga orrar. Karl-Anders
har förvaltat ett bra hundmaterial och utveckat detta till en tik som är stabil oavsett yttre betingelser.

Jan Andersson ute på senhöstjakt!

Unos Minne

Jaktprovsdomare

1. Luokanjarkas kennel 15 p

– flest dömda prov

Ägare: Jan Andersson

1. Egon Rongdén
2. Martin Markusson
3. Jörgen Estholm, Jan Andersson, Leif Hedlund,
Leif Nilsson och Per Persson

2. Sörlidbäckens kennel 14 p
Ägare: Göran Hellström

2. Akroyd´s kennel 14p
Ägare: Leif Hedlund

Pristagare 2010 • Pristagare 2010
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Norrbottenspetsen Morris
vann Kalixutställningen

Därefter var de dags för ”finnarna” som alltså var
betydligt fler men det var förvånansvärt få som föll
domaren i smaken. Men det var ändå ett antal hundar som klarade Stigs kritiska granskning och allra
bäst gick det för Magnus Törkvists unghane Joikoms
Remo som blev BIR före Kid Benny Erikssons juniortik Tallens Kiri.

37 hundar var anmälda till årets Kalixutställning
som genomfördes första lördagen i mars på Kalix
Naturbruksgymnasiums område. Fördelningen
mellan raserna var 8 nobsar och 29 finska spetsar.
Det här är ett hundantal och en fördelning mellan
raserna som vi vant oss med de senaste åren.

Därefter var det dags att kora årets BIS inför en
ganska gles publik eftersom kyla och blåst gjorde
att många valde att åka hem direkt efter avslutad
bedömning.
Domaren hade redan tidigare vid upprepade tillfällen strött beröm över norrbottenspetsen och den
visade sig hålla måttet även när den ställdes mot
sin finske motståndare och det var en mycket glad
matte som fick ta emot BIS-pokalen.

Årets domare var Stig Brännvall från Harads som
tillsammans med ringsekreterarna hade att brottas
med de omarbetade utställningsreglerna, utan de
välkända ”ettorna” och ”tvåorna”, för att istället använda de nya engelska omdömena. Vi kan så här i
efterhand konstatera att det gick galant.

Efter utställningen bad vi Stig Brännvall ge sina synpunkter på årets startfält och då konstaterade han
att han var mycket nöjd med norrbottenspetsarna
där både tikar och hanar var bra och i något fall
mycket bra och alla låg mycket nära idealet för rasen
när det gäller storleken.

Som vanligt började det med nobsarna där till slut
Sara Frains hane Morris och Rabb Sven Jonassons
tik Tjärbäckens Järva stod som bästa hane respektive
tik och efter lite funderande placerade Stig hanhunden Morris som segrare.

Två fina representanter för respektive ras. Bis-vinnaren Morris t.h. och BIS-2 Joikoms Remo t.v
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Resultat Kalixutställningen 2011

Norrbottenspets Hanhundar
Öppen klass
Trollsångens Siipi, Richard Englund, Kalix
Morris, Sara Frain, Kalix
Kolgårdens Bejo, Katarina Idani, Säivis
Tikar
Juniorklass
Nalta Äljest Bätty, Assar Tieva, Korpilombolo
Tjärbäckens Järva, Rabb Sven Jonasson, Särna
Fanbyklackens Saga, Ove Finni, Boden
Ajja, Robert Löwgren, Över Svartlå
Unghundsklass
Klingspetsens Vera, Christoffer Larsson, Luleå
Finsk spets Hanhundar
Juniorklass
Onni, Håkan Waaranperä, Kengis
Akroyd´s Lintu, Daniel Wikman Myrestam, Piteå
Spetsbackens Ukko, Jan Jatko, Pajala
Viterlidens Paras, Pär Lundgren, Hortlax
Jahtitaigan Tanu, Sven Erik Lindmark, Boden
Kaitum Dalens Rippe, Roger Strandelin, Gällivare
Unghundsklass
Roope, Kari Majanen,
Joikoms Remo, Magnus Törkvist, Råneå
Jaktklass
Killamrovas Ricco, Kent Renlund, Malmberget
Brännmyrans Baloo, Karin Engström, Koskullskulle
Grönbäckarns Sisu, Robin Holmgren, Rosvik
Öppen klass
Sörlidbäckens Elka, Lars Björnström, Kiruna
Tikar
Juniorklass
Nätti, Anne Pirtimaa, Pajala
Kaitum Dalens Bella, John Eriksson, Storön
Tallens Hilla, Mats Utterström, Kukkola
Tallens Kiri, Kid Benny Eriksson, Vuollerim
Kaitum Dalens Aina, Ann Sofi Wirén, S. Sunderbyn
Kaitum Dalens Berta, Gun Lundberg, Malmberget
Piellovaares Axa, Ingela Andersson, Älvsbyn
Jaktklass
Älgstugans Kita I, Marcus Wennberg, Allsån
Sörlidbäckens Ferra, Ola Lundström, Boden
Kiira, John Wallberg, Tärendö
Reivos Rissi, Daniel Nilsson , Roknäs
SE Jch Viterlidens Kita, Tomas Jonsson, Kristineberg
Kaitum Dalens Milla, Anton Burman, Gammelgården
Öppen klass
Sennev`s Pia, Robert Bjurström, Piteå
Alma, Marcus Mella, Pajala
Uppfödarklass
Gerd Karlsson, Malmberget
17

V
E, Ökk 1, CK, Bhkl 1, BIR 1
E, Ökk 2
G
E, Jun kk 1, CK, Btkl 1, BIM
V
G
S
E, Junkk 1
G
V
G
G
G
S
E, Ukk 1, CK, Bhkl 1, BIR
G
G
V
V
V
V
S
E, Junkk 1, CK, Btkl 1, BIM
V
G
G
G
G
E, B/Jkk 1, CK, Btkl 2, Cert 1
E, B/Jkk 2, CK, Btkl 3, Rcert
E, B/Jkk 3
V
V
G
Uppfkl 1, HP

Styrelsen för NKI
fick förnyat förtroende
Intresset för årsmötet har under många år varit
mycket svalt bland Norrbottens Kust och Inlands
medlemmar, något som knappast är unikt för vår
lokalklubb utan det problemet finns i dag i de flesta ideella föreningar.
Årets möte hölls i Råneå i ett försöka att lägga det
så centralt som möjligt utifrån medlemmarnas geografiska hemvist och på det sättet om möjligt samla
fler. Ingen skillnad kunde märkas utan det var bara
ett tiotal som kom till mötet som förresten hölls i
kyrklig miljö i Missionskyrkans lokaler.
Dagordningen avverkades ganska raskt utan uppslitande diskussioner och därefter var det dags för premiering av klubbens pristagare på höstens jaktprov.
Störst focus blev det på 2010 års klubbmästare,
Anders Morins unga tik Fort Hjort Nalli, som
nådde 81 poäng vilket var hösten högsta. För säkerhets skull skällde hon ihop den poängen på två prov
med en veckas mellanrum.

En nöjd och stolt husse, Anders Morin, Kalix
med sin duktiga tik Fort Hjort Nalli

Efter konstituering blev den nya styrelsens
sammansättning som följer:
Ordförande Göran Östlund, Kalix.
Vice ordf. Magnus Törkvist, Råneå.
Sekreterare Anders Larsson, Antnäs.
Kassör Assar Silverplatz, Börjelsbyn.
ledamot Sven Erik Lindmark, Boden.
Suppleant Ulf Rantapää, Kalix.
Suppleant Anton Burman, Gammelgården.

Välkommen åter…???
När vi var på väg hem från SSF:s riksfullmäktige i Jokkmokk i början av
april tog denne ”herre” avsked på utanför entrédörrarna på Luleå flygplats,
Kallax… :-)
Egon Rongdén
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Storumanutställning

Nobsarna
Endast ett ck delades ut bland nobsarna, och det
var Holaforsens Olympia ägare Johanna Martinell
Björna som både fick ck , cert, och blev därmed
SEUCH. Ingen hane fick ck och därmed blev
Olympia även BIR.

9 april 2011

Årets utställning i Storuman genomfördes den 9
april med rekordlite hundar. Det var endast 10
norrbottenspetsar och 7 finskspetsar som kom till
årets utställning.

Finskspetsarna
Med endast 7 startande så blev konkurrensen inte
så stor som man tycker den borde vara på en utställning i lappmarken. Bästa hane och den enda
hane som fick både ck och cert blev Grönbäckarns
Sisu ägare Robin Holmgren Rosvik. Bästa tik blev
Viterlidens Kita ägare Thomas Jonsson som också fick ck och cert. Kita är därmed både SEJCH
och SEUCH. Vinnare bland finskspetsarna blev
Grönbäckarns Sisu som därmed blev BIR och Kita
fick nöja sig med BIM. Sisu blev sedan BIS och det
var en nöjd matte och husse som fick åka hem som
vinnare av Storumanutställningen.

Dagens domare var Ulf Ottosson Arjeplog som är
en ny domare för våra raser, och han var verkligen
noggrann med bedömningen och är en av de få
domare som tittar hundarna i munnen efter tandstatusen. I vanlig ordning var det Berith Johansson
som var ringsekreterare.

Viterlidens Kita SE UCH SE JCH
äg. Thomas Jonsson blev dubbelchampion! Grattis!
På fotot t.v. lillmatte och stormatte.

BIS Grönbäckarns Sisu äg. Robin Holmgren, Rosvik
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Åseleutställning

Kiepin Kaamos ägare Fredrik Söderlund fick även
han ck bland hanarna och kan känna sig nöjd
med dagen. Bland tikarna lyckades Kolåsens Terva
ägare Johan Svensson bäst med både ck och BIM.
Hästtjärns Molly ägare Tommy Ferm som är jaktprovsmeriterad fick även hon ck och cert. Röj Mats
Risberg fick ck och 2.a i bästa tik.
Thomas Jonsson

27 mars 2011

Årets åseleutställning blev lyckat med 30 st anmälda hundar där 13 st var nobsar och 27 st finskspetsar. Domare var Arild Berget från Norge
som verkligen var noggrann och tog tid på sig i
bedömningen.
Nobsar
Holaforsens Olympia ägare Johanna Martinell
Björna var enda nobsen som fick ck i dag, och
därmed fick hon ck, cert, BIM och BIR.
Finskspetsar
Betydligt fler finskspetsar fick ck av domaren i
dag och Hägginåsens Thai ägare Miranda Frings
Högland (Dorotea) var den finskspets som fick både
ck,cert BIM, BIR och sedan även BIS.

BIS i Åsele

Häggingåsens Thai
Hägginåsens Thai ägare Miranda Frings Högland

BIR Holaforsens Olympia
BIS Häggingåsens Thai
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JAKT - FISKE - FRILUFTSLIV

CAMO ställ
Inkl. Bonuspaket

Camouflage och funktion för nordisk terräng
och klimat. Förutom andnigsförmåga och
vattentäthet i absolut högsta klass även
Scentech luktspärrsteknologi.

2795:-

1695:-

PREMIUM KÄNGOR

Slitstark jaktkänga för alla jägare
och fiskare med AIR-TEX2 membran
och Scentech luktspärrsteknologi.

fr. 1595:AVSTÅNDSMÄTARE

HÖLSTERRYGGSÄCK
Grön el. snöcamo

Ryggsäck med äderfodral för
vapen i bakdelen av ryggsäcken.

590:-

Avståndsmätare som är kompakta,
lätta, snabb och lättanvända.
Resistenta mot både damm och
vatten.

BUTIKENS ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 9-18 LÖR 10-16
ÖSTERSUND hagv. 1b (bredvid Elgiganten)
Tel.nr: 063-104250
www.vildmarks.se
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Riksutställningen

Gällivare för att sedan ta BIR-titeln mot nobs-tiken
Tjärbäckens Järva, ägare Sven Rabb Jonasson, Särna,
som därmed blev BIM. Men mer skulle det komma
för nobs-hanen.

3/4 -2011 Jokkmokk!

Lördagens väder innehöll hårdblåst och snöblandat regn riktigt skitväder med andra ord. Då kändes det tryggt att veta att vi skulle vara inomhus
i Jokkmokks Ridhus lokaler, där vi kamperat under ett flertal år. Nu mötte Söndagen oss med klar
himmel och strålande sol, men hade vi beslutat att
hålla utställningen utomhus hade det garanterat
varit tvärtom. Aprilväder, ni vet..!

Då var det dags för Finnspetsarna. Första hund
in satte ribban högt direkt. Efter ytterligare 14
bedömningar så fanns det ingen som kunde straffa
honom. Juniorhunden Kaitumdalens Rippe, ägare
Roger Strandelin, Gällivare gick ända fram och blev
bästa hane i hårdkamp mot Latanjarkas Nikku,
ägare Tobias Nilsson, Älvsbyn. Raskt marscherat
Rippe.
Därefter väntade tikarna på sin tur. Denna grupp
var enligt Staffan av hög kvalité. Klart bättre än
standarden på hanhundssidan. Elva av tikarna fick
kvalité excellent och av dessa fick 6 CK. Det blev
en hård och tuff utmaning att utse den bästa bland
dessa utmärkta tikar. Hör bara följande:
Kiira, ägare John Wallberg, Tärendö och Röjbackens
Randy, ägare Kaj Ekroos, Hägersten erövrade båda
sitt 3:e CK och då är bägge två färdiga som SEUCH,
GRATTIS till denna bedrift. Men ingen av dom
fick vinna för där stod till slut Kaitumdalens Milla,
ägare Anton Burman, Kalix som bästa tik. Nu stod
slutstriden mellan dessa två Kaitumdalare. Staffan
funderade ett tag och gav till slut Kaitumdalens
Milla titeln BIR och därmed blev Kaitumdalens
Rippe BIM.

Staffan Forslund firade 40-års jubileum som extriördomare

Söndagens utställningskatalog innehöll 49 anmälda
hundar plus två Kennlar i Uppfödningsklass. Dagens
domare, Staffan Forslund, som för övrigt firade 40års jubileum som extriördomare, uppvaktades med
vår lokalklubbs unika träsnidade jaktfigurer.
Antalet nobsar var 16 st, Glädjande var att 7 st av
dessa var från Finland, men vart var de svenska hundarna??. Bland dessa Finska hundarna fanns ett par
riktiga blänkare från Joutsenvaaran Kennel, vars uppfödare Kristiina o Jorma Mäkelä hade en lyckad
dag.
Riksutställningens yngste utställare Sofia Blombacke 8 år.
Sofia ställer ut SEUCH Aya. Vad månde bliva av denna unga
talang!

Först besegrade Joutsenvaaran Dave vår svenska
representant Hector, ägaren heter Ola Johansson,
22

Nu var det bara två kvar i ringen, Joutsenvaaran
Dave från Finland och Kaitumdalens Milla från
Sverige. Här gav Staffan BIS-titeln till den fantastiska ståtliga nobs-hanen Joutsenvaaran Dave. Detta
var ingen överraskning då hanen har erövrat titlar
som behövde två rader i utställningskatalogen för
att få med allt. Alltså , en värdig vinnare. Dessutom
blev Joutsenvaaran Kennel vinnare av uppfödarklassen mot Kaitumdalens Kennel. Snacka om att ta
storslam. Vilken lyckad dag för uppfödarna Kristiina
och Jorma Mäkelä. Stort GRATTIS.
Till slut riktar vi ett stort tack
till följande personer:
• Domaren Staffan Forslund som infriade våra högt
ställda förväntningar, men inget annat var väl att
vänta sig.
• Våra ringsekreterare Lotta Johansson (som vi lutat
oss mot de sista åren) med nya Britt-Marie Mallfors.
Bra jobb som vanligt.
• ALLA övriga som hjälpte till, från hamburgergrillare, funktionärer och fikapersonalen.
• Tack till alla sponsorer som gjorde att vi fick till ett
mycket bra prisbord.

Kaitumdalens Milla BIR och Kaitumdalens Rippe BIM.

Resultat:
Alla resultat kommer att redovisas under SSF/ÖN
på riksklubbens hemsida: www.tradskallare.se.

Detta gjorde vi BRA. Tack för denna gång!

BIS Joutsenvaaran Dave, Finland
BIR Kaitumdalens Milla, Sverige
23

Utställning och
årsmöte i Högfors

Jaktprov
Ordinarie Högfors i augusti startade Predator´s
Irja 46p. ett 0 pris. Till det internationella provet
i Grängesberg i september kom ingen hund till
start. Björsjö i november kom en hund att starta på
provet. Predator´s Irja som tar ett första pris på 83p.
och blir JCH. Ägare Tomas Salander. Grattis!

den 12:e februari.

Årsmötet flöt på mycket bra med ett par ändringar i styrelsen. Lise-Lotte Lindqvist blev vald som
kassör och Lars Ödman blev vald som vice ordförande. Det blev även en hel del diskussioner om
förändring av provreglerna. Den största frågan var
där om/att pejl skulle få användas eller inte. Alla
mötesdeltagarna var eniga om att pejl skall få användas.

Rörliga prov
Under hösten/vintern startar Röjbackens Karo. En
tvåa på 66p. Ägare Kaj Ekroos. Göran Eriksson har
gått två jaktprov. Ett prov med Styggbegets Lina. Ett
tredje pris på 62p. och ett prov med Styggbergets
Kaaksi. Ett första pris på 78p
Ingen hund blev anmäld till provet i mars. Det
fanns för mycket snö kvar när anmälningstiden gick
ut. Det gick inte att ta sej fram med bil på de vägar
som inte blivit plogade under vintern.

Lars Ödman och Göran Eriksson blev valda att åka
på SSF årsmöte men vi konstaterade snabbt att av
ekonomiska skäl kan bara en åka på detta möte. Lars
Ödman åkte på mötet och kunde konstatera efteråt
att mötet gick bra utan större problem.

SSF-Syd Göran Eriksson

Göran Fasten var domare och Finska spetsen Kaitumdalens Rick blev BIS äg. Andreas Karkiainen
Norrbottenspetsen Klackebos Spurt blev BIR äg. Gunnar Sundin.
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SSF-Syds Utställning Högfors 2011-02-13

Domare: Göran Fastén
NORRBOTTENSPETS
Reg nr
SE21793/10
SE34113/10
S49529/07
S15690/09
S65289/09
S15330/09

Namn
Klingsbodas Yapp
Ville
Klackebos Spurt
Klackebos Flöjt
Klackebos Blondie
Emma

Ägare
Bo Engqvist
Fredrik Nässén
Gunnar Sundin
Jens-Ola Törnquist
Hans Körberg
Sten Eriksson

Resultat
V jukl
E jukl, 1 jkk, ck, 2 bh
E ökl, 1 ökk, ck 1 bh, BIR
E ökl, 2 ökk
V jukl
1 jkl, 1 jkk, ck, 1 bt, cert, BIM

FINSK SPETS
Reg nr
S34732/09
S33742/09
S37567/06
S23880/09
S52913/05
SE24646/10
FI12654/10
S67641/08
S49848/09
S67485/05

Namn
Kaitumdalens Rick
Tjäderfjäderns Henke
Röjbackens Karo
Tjäderlekens Pekka
Tajgans Jallu
Tallens Chilla
Tova
Styggbergets Kaaksi
Styggbergets Lina
Tapperdalen Moona

Ägare
Andreas Karkiainen
Åke Larsson
Sören Holmström
Pelle Persson
Peter Malm
Johan Nilsson
Håkan Berg
Göran Eriksson
Göran Eriksson
Mattias Kähäri

Resultat
E ukl, 1 ukk, ck, 1 bh, BIR, BIS
V ukl
Deltager ej
E jkl, 1 jkk, ck, 3 bh
E ökl, 1 ökk, ck, 2 bh
V jukl
V jukl
V jkl
V jkl
V ökl

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

Lördag 6 augusti 2011
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00

Domare: Arild Berget, Norge

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 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
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 27 juli, 2011.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung!
SSF Mellansverige.
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Utställning

Trots kylan så kom 36 av 37 anmälda hundar, vilket
var en ökning jämfört med fjolårets utställning.
Dessa var fördelade på 11 st. Norrbottenspetsar och
25 st. Finska spetsar.

Bredbyn 2011-02-19
Årets hundutställning i Bredbyn är avklarad.
Dagen började med -29 graders kyla, det var dock
vindstilla med solsken så framåt dagen blev det
ganska behagligt, dock minst -15, -16 grader.

Domare: Lennart Edfors.
Här redovisas en sammanfattning av de hundar som
fick hp eller ck.

Norrbottenspets
Hanar Jaktklass
Tulo
Tikar Valpklass
Blümchens Ariel
Tikar Jaktklass
Holaforsens Olympia
Finsk spets
Hanar Valpklass
Tjärstubbens Zeppo
Hanar Jaktklass
Kiepin Kaamos
Skarjaks Ole Einar B
Hanar Öppen klass
Linadalens Nalle
Tikar Valpklass
Kolåsens Terva
Tikar Jaktklass
Knakadalens Aiga
Linadalens Oona
Rippeläisen Rizla
Sötmyrans Kiire

äg. Per Jonsson, Bergeforsen

E, 1 kk, Ck, 1 Bhkl, Cert, BIR

äg. Elisabeth Johansson, Bjästa

1 valpkl, HP

äg. Johanna Martinell, Björna

E, 1 kk, CK, 1 Btkl, Cert, BIM

äg. Sven-Åke Karlsson, Överhörnäs

1 valpkl, HP

äg. Fredrik Söderlund, Moliden
äg. Eva Persson, Gäddede

E, 2 kk, CK, 2 Bhkl, R-Cert
E, 1 kk, CK, 1 Bhkl, Cert, BIR

äg. Roland Lundgren, Vännäs

E, 1 kk, CK, 3 Bhkl

äg. Johan Svensson, Mellansel

1 valpkl, HP

äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn
äg. Roland Lundgren, Vännäs
äg. Ilkka Harju, Ljungaverk
äg. Kai Lappalainen, Näsåker

E, 2 kk, CK, 2 Btkl, R-Cert
E, 4 kk, CK, 4 Btkl
E, 1 kk, CK, 1 Btkl, Cert, BIM
E, 3 kk, CK, 3 Btkl

E - Excellent, V - Very good, G - Good, S - Sufficient, D - Disqualified, KEP - Cannot be judged
Sonia Sjödin Jonsson/SSF Ångermanland

Familjedag i SSF Medelpad
SSF Medelpad inbjuder till familjedag på skjutbanan i Viksjö

Söndagen den 19:e juni kl 13.00- 16.00

Vid sidan av jaktsnack och umgänge blir det 22-skytte och möjlighet att prova skytte på
trap-banan för den som önskar. Vi kör lite ring-träning och informerar om jaktprov.
Grillen är varm och Du kan köpa hamburgare och dricka…

Välkommen!
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Rapport

föra en tynande tillvaro.
Det är av stor vikt att vi får fler startande, om inte
för egen skull så för det framtida avelsarbetet. Så
kom igen! Anmäl dig till ett rörligt prov eller till
något av de utlysta proven.
Vid det utlysta provet i Gösjön kommer det att även
i år bli en introduktion i trädskällarjakt med en enklare genomgång av provregler för nybörjare. Även
rutinerade är naturligtvis välkomna.

från Mellansverige
Tiden går med en rasande hastighet och årstiderna
avlöser varandra. Trots att vintern varit tuff med
ihållande kyla och mängder med snö, så kom våren
ungefär som vanligt i alla fall. Det är allt finurligt
hur saker å ting ställs tillrätta.

Vårt deltagande vid Jakt och Fiskemässan i Grönklitt
den 13-14 augusti hänger på om vi kan få tillräckligt
många att hjälpa till vid montern.
Anmäl dig till Jan-Olof Karlsson på 070-646 14
25.

Riksårsmötet hölls denna gång i Jokkmokk den
2 april. Den största nyheten var väl att provregelkommitténs förslag på regelförändringar klubbades
igenom. Frågan blev också livligt debatterad innan
man gick till röstning.
Den förändring som märks mest för hundägarna
är den som handlar om användande av pejl. I stora
drag så blev det så att hundägaren, under en provtid
om tre timmar har rätt att efter begäran, pejla hunden två gånger.
Vid förlängning av provet får pejl användas ytterligare en gång. Överskrids antalet pejlingar kommer
en poängreducering att ske.
De nya reglerna kommer att träda i kraft 2012, så
kommande säsong berörs inte av de nya reglerna.

Sen vill jag avsluta med att åter be om mailadresser
från våra medlemmar. Detta för att ha möjlighet att
förmedla nyheter och händelser. Vid remissförfarande i olika frågeställningar kan det också vara av
stor vikt att höra medlemmars åsikt.
Maila till: ronney@skoog.biz
Kom ihåg utställningen i Malung 6 augusti!
Skön sommar på er! Ronney Skoog

Gangsråprovet

SSF Mellansveriges hade lämnat in två motioner till
mötet: 1. Reseersättning för delegater till fullmäktigemöten och 2. Reseersättning till de som kvalificerat sig till Skallkungen.
Ingen av motionerna vann gehör varken av styrelsen
eller övriga ledamöter.

25-26 mars
En strålande vinter med mycket snö. Snödjupet
har varit på sina håll över en meter. Nu när detta
jaktprov skulle vara så har skarsnön kommit. Ett
före som är gjort för jaktprov. Finnspetsen gör sig
så fin mot den vita snön när solen lyser från klarblå
himmel. Har vinterns snö fårhållanden minskat
lusten till jaktprov. Med inga anmälningar så är
det bara att ställa in. Vi får hoppas på en fin vår och
en försommar med föryngrings möjligheter.

Den som nästan blev tvungen att hyra egen godsvagn för att frakta hem priser var Karl-Anders
Karlsson som med sin Finska spets, Luokanjarkas
Isabella då de gjorde rent hus på prisbordet.
Det måste ha varit en magisk höst för ekipaget från
Järvsö då de lyckades med att ta titlarna:
Skallkung 2010, Årets Skällande Fågelhund 2010
och Kennel Rahans Minne 2010.
Vi gratulerar naturligtvis för den bedriften!
Riksårsmötet avslutades sedvanligt med bankett och
trevlig samvaro på Hotell Jokkmokk.

En liten redogörelse för ett tidigare resultat:
”Fäbodprovet i Tansen” den stora pokalen är nu utdelad efter tre års jaktprov.
Segrare blev:
Odensalaskogens Morris, äg, L Andersson, Djura.

Inför den kommande säsongen har vi skurit ner
på antalet utlysta prov då vi sett att intresset dalat
något. I stället ska vi försöka ta in några fler startande på de prov som genomförs. Förhoppningen
är också att fler kommer att starta på rörliga prov
denna höst då vi sett att den verksamheten börjar

Ett tack till sponsorerna, Lars Bäcklund,
Inköpssuport AB Leksand, Djura Rörservice Djura.
Ha en skön sommar och ta vara på tiden.
Lars Bäcklund
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Staffan Forsslund

Skallkungtävlingen
När SSF startade så hämtade man givetvis mycken
inspiration och lärdom från Finland. Där hade
man ju bedrivit jaktprov sedan 1897 för skällande
fågelhundar. Vi skulle ha vår egen skallkungstävling
och våra egna vinterdagar.
Den finska skallkungtävlingen har delvis andra regler
än vår egen. Den största skillnaden är att den endast
är öppen för finska spetsar. Norrbottenspetsarna
har en egen mästerskapstävling som heter ”Finska
mästerskapet för norrbottenspets”. Det är därför
vi aldrig här i Sverige ser några norrbottenspetsar i
resultatlistorna från den finska skallkungsfinalen.
En annan skillnad är att i finska spetshundsklubbens
tidskrift ”Pystykorva” publicerar Det vi kallar
bedömningskortet, som i Finland heter
fältbeskrivning. Detta gör man för samtliga i finalen
ingående hundarnas bästa prestation. Här nedan har
jag översatt - med lite hjälp av Tommy Svevar skall
villigt erkännas - bedömningskortet för den senaste
vinnaren av den senaste finska skallkungsfinalen.

Staffans ruta
Riksutställningen i Jokkmokk 2011
För två år sedan blev jag uppringd av sekreteraren o
Övre Norrbotten Gunilla Falk. Hon hälsade att jag
skulle boka första helgen i april 2011 för att döma
riksutställningen i Gällivare. Sällan har jag blivit
så glad över ett domaruppdrag! Det var nämligen
i augusti 1971 som jag gjorde min debut som
utställningsdomare och det just i Gällivare. Nu skulle
jag fira 40-årsjubileum som utställningsdomare på
platsen där den karriären började. Nu blev det inte
riktigt så. Arrangemanget flyttades till Jokkmokk,
men det var fortfarande inom övre Norrbottens
domäner. Vid inledningen av utställningen fick jag
nedanstående välgjorda och mycket trevliga träfigur,
vilket både gladde och värmde.

Kotirovan Taiga FIN28703/08
Äg. Raimo Johansson, Tornio.
Fältbeskrivning.
Provet började 8:30. Järpe räknas inte.
Skalltäthet 125.
8:43 – 8:52 Orrskall 5 min.
FM, F, PS.
Hunden tog upp en orrflock i myren 200 m från
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skogskanten. Flocken rullade undan medans
hunden skällde. När flocken stöttes, flög den
400m till myrens slut. Markering korrekt. Hunden
hörelkonstaterad. Fåglarna synkonstaterade. Snabbt
förföljande 400m.
8:53 – 9:03 Orrskall 10 min.
FS.
Bra förnyat skall på tidigare orre, som var en av
de i gruppen stötta fåglarna. Markering korrekt.
Hunden hörselkonstaterad. Synkonstaterad fågel.
Snabbt förföljande 200m.
9:08 – 9:15 Orrskall 7 min.
FM, F, PS, FIT.
Hunden hittar på den tidigare platsen kvarvarande
fågel i träd. Fågeln for över myren till andra sidan.
Markering
rätt
och
berömlig.
Hunden
synkonstaderades. Fågeln synkonstaterades, snabbt
förföljande 600m.
9:17 – 9:17:10 Orrskall 10 sek.
FS.
Orren flög över myren och träade där det var
tät ungskog. Hunden fick ett kort förnyat
skall. Markering bra och nöjaktigt. Hunden
hörselkonstaterad. Fågeln hörselkonstaterad. Snabbt
förföljande 150 m.
9:19 – 9:22 Orrskall 3 min.
FS
Förnyat skall på den tidigare orren. Fågeln lämnade
skallet spontant.. Skogsklädd terräng. Markering
korrekt och svag. Hunden hörselkonstaterad. Fågeln
hörselkonstaterad. Snabbt förföljande 200m.
9:23 – 9:38 Orrskall 10 min.
FS
Bra förnyat skall 200 m. från den tidigare platsen
Markering korrekt – berömlig. Hunden
synkonstaterad. Fågeln synkonstaterad. Snabbt
förföljande 200m
9:39 – 9:48 Orrskall 9 min.
FS
Bra förnyat skall på den tidigare orren. Orren
kacklade och lättade spontant. Markering bra
till osäker. Hunden hörselkonstaterad. Fågeln
hörselkonstaterad. Snabbt förföljande 500 m.

10:13 – 10:13:10 Orrskall 10 sek.
FM, F, PS, FIT.
Vid en av de tidigare platserna finner hunden en
träd tyst sittande orre och börjar skälla. Orren börjar
kackla och flyger. Provgruppen 80 m från platsen.
Markering
bra
och
nöjaktig.
Hunden
hörselkonstaterad. Fågel hörselkonstaterad. Snabbt
förföljande över 4 min.
12:07 – 12:10 Ej konstaterat skall 3 min.
Ca 200m från provgruppen som inte blev
konstaterat.
Bra skall och säker fågelbehandling av denna unga
hund. Utmärkta förföljanden och upprepade
förnyade skall på långa avstånd. Lydig med bra
kontroll. En lysande jakthund.
Söndag 1:a pris 96 poäng. Domare R. Ylikangas.
lördag 3:e pris 51 poäng. Domare P. Keski-korpela.
Kära läsare medge att detta ger oss läsare väsentlig
mera än de sterila ettor och nollor som vi i Sverige
publicerar ur provledarprotokollet. Här luktar det
jakt, kacklande orrar, skarpsprungen hund som
förföljer så myrvattnet stänker och aldrig ger upp!
Ludvig Munsterhjelm – den legendariska finske
jägar- och fiskeförfattaren skrev: ”Den finaste
prestationen en skällande fågelhund kan utföra
är – enligt min åsikt - att tämja en orre genom
upprepade förnyade skall tills fågeln sitter fast, så att
jägaren kan nerlägga densamme”.
Denna fältbeskrivning ger oss också en inblick
i våra länders väldigt olika synsätt på hur vi
bedömer markeringen. I Finland är det friare att
ge markeringspoäng på hörselkonstateranden,
vilket också leder till slutsatsen att det är möjligt
att få poäng för finnande i träd, vilket i Sverige är
i det närmaste hopplöst med en hund som har de i
provreglerna önskade söktiderna.
Om en hund skäller ståndskall 200 – 400 bort,
domaren kom fram och konstaterar att allt är bra
och stöter fågeln – kan då denne domare BEVISA
att hunden fann fågeln på marken! Det kan
givetvis vederbörande inte, utan detta är endast
utgångspunkten för ett antagande att det som
hänt är ett normalförlopp. Det vill säga finnande
på marken, upp i trädet osv Ett antagande som
dessutom är till hundens nackdel!
Kära vänner grubbla på detta under sommarens
grillstunder, under det att den efterlängtande
jakttiden närmar sig.
Vi höres! Staffan Forsslund.

9:50 – 10:02 Orrskall 10 min.
FS
Hunden började skälla i fjärran, sedan provgruppen
konstaterade och stötte. Markering bra och berömlig.
Hunden synkonstaterad. Fågeln synkonstaterad.
Snabbt förföljande 300 m.
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Solig utställning i Stöde
Söndagen den 17:e april inbjöd SSF Medelpad
till utställning i Stöde. 21 hundar var anmälda
och Lennart Edfors tjänstgjorde som domare i det
vackra vårvädret.
Lennart skapade god stämning i och kring ringen
och de flesta verkade nöjda med både ris och ros.
Generellt tyckte Lennart att det var lite dålig pli på
hundarna och att det var ett väldigt skällande…
Bland Norrbottenspetsarna blev Tulo, ägare Per
Jonsson, BIR med Ck och Cert. Tulo erövrade också
därmed utställningschampionat – grattis!

Zakko och Furubolets Mirva - BIR och BIM.

Tikarnas jaktklass hade samlat 1:an och 3:an i Årets
skällande fågelhund 2010, Luokonjarkas Isabella,
ägare Karl-Anders Karlsson och Knakadalens
Aiga,ägare Jan-Gunnar Jonsson. Det visade sig att
de också har exteriöra förtjänster då Luokonjarkas
Isabella erövrade Ck och Cert och Knakadalens Aiga
erövrade Ck och Reserv Cert och båda tikarna blev
därmed utställningschampions – vi gratulerar. Även
Kolgårdens Tutta, ägare Joakim Byström, erövrade
Ck.
I hanhundarnas jaktklass där Mats Persson hade två
hundar, Spetsgårdens Riipu och Peijakkaan Isku,
kunde han lämna ringen leende. Spetsgårdens Riipu
fick Ck och Cert och Peijakkaan Isku Ck och Reserv
Cert.
I kampen om, BIS möttes då Finsk spetsen Zakko
och Norrbottenspetsen Tulo. Tulo som blev BIS och
vann SSF Medelpads förra utställning i december
fick se sig slagen denna gång och blev BIS2. Best In
Show blev den unga finska spetsen Zakko.

Tulo, uppvisad av Marianne Jonsson, mottar
rosetten av Lennart Edfors.

Best In Show - Zakko med husse Johan Strand.

Klingemyrans Grappo, ägare Magnus Abrahamsson,
blev bästa valp med Hp.
Bästa Finsk spets blev Zakko, ägare Johan Strand,
som blev BIR med Ck. Zakko mötte Furubolets
Mirva, ägare P-G Johansson, i kampen om bästa
Finsk spets. Furubolets Mirva blev BIM med Ck.
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Hund

Ägare

Klass

Klingermyrans Grappo

Magnus Abrahamsson

valp

kv

Kroknäbbens Ajax

Magnus Höglund

ökl

V

Tulo

Per Jonsson

jkl

E

Bratthögens Mira

Matti Ohlsen

jun

Tjäderbäckens Jina

Anders Levin

jun

V

Smilla

Bo Toresson

ökl

V

Barbarens Jalapeno

Dan Johansson

jun

E

Kaitumdalens Boss

Gunnel Elgendahl

jun

V

Rappe

Hans Ohlsson

jun

V

Zakko

Johan Strand

jun

E

Nilo

Anders Engberg

ökl

G

kk

bh

bt

HP,CK,CERT,BIR & BIS
Hp, bästa valp

1

1

Ck, Cert, BIR, Champ
Deltog ej

2

4

Ck

1

1

Ck, BIR

Rask

Martin Nyqvist

ökl

V

Barbarens Mimmi Cayenne

Bernt Andersson

jun

V

Furubolets Mirva

P-G Johansson

jun

E

Kolåsens Zenta

Anders Grändborn

jun

V

Tjäder Fightens Foxy Lady

Cecilia Sjölund

jun

V

Knakadalens Aiga

Jan-Gunnar Jonsson

jkl

E

2

3

Ck, Reserv Cert

Kolgårdens Tutta

Joakim Byström

jkl

E

3

4

Ck,

Luokanjarkas Isabella

Karl-Anders Karlsson

jkl

E

1

2

Ck, Cert

Peijakkaan Isku

Mats Persson

jkl

E

2

3

Ck, Reserv Cert

Spetsgårdens Riipu

Mats Persson

jkl

E

1

2

Ck, Cert

Resultat Stöde
Söndagen den 17:e april

Best In Show

Zakko med husse Johan Strand.
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1

1

CK, BIM

Ekonomisk rapport

förs i ny räkning för 2011.
Under året har vi avslutat ett konto som vi har haft i
Sampobank i Finland på grund av att ingen har nyttjat möjligheten att betala avgifter till kontot.
Avsättning har gjorts för den kommande
Provregelrevideringen med 15.000:-.
För kommande Nordiska Mästerskapet har
avsättning gjorts med 15.000:Kostnaden för Exteriördomarkonferensen har
betalats enligt redovisning och faktura från
Älghundsklubben. Kostnaden för konferensen uppgick till 35.700:-

SSF 20101231

Föreningens omslutning under året har uppgått till
758469,61. Vi har under året som varit gjort en
förlust på 28682,18. Detta resultat var 30882,15
sämre än budgeterat resultat för 2010.
Föreningens tillgångar:
Ett varulager till ett värde av 132.686:- en minskning med 10.822:-. Till största delen består lagret
av ett ny utgåva av injagningskompendium och
provregelböcker men också material för jaktprovsverksamheten. Kundfodringar i form av fakturerade
stambokföringsavgifter till en summa av 2185:-.
Föreningens kassatillgångar uppgår till 623698,61.
Av dessa kassatillgångar är inbetalningar gjorda av
medlemavgifter för 2011 på 404 497,02 och överSpecialklubben för Skällande Fågelhundar

Förskottet från medlemmar som betalat avgiften för
2011 i december uppgick till 404497,02:Leverantörsskulder på 7519:-. Merparten av dem är
stambokföringsavgifter till SKK.
Kassör SSF Ivar Karkiainen
Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Räkenskapsår: 10-01-01 - 10-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 10-01-01 - 10-12-31

Senaste vernr:

1
11-05-02
420

Ing balans

Period

Utg balans

143 508,00
143 508,00

-10 822,00
-10 822,00

132 686,00
132 686,00

9 035,00
-330,00
8 705,00

-6 850,00
230,00
-6 620,00

2 185,00
-100,00
2 085,00

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

53 236,42
538 659,25
202,60
592 098,27

22 854,00
8 948,94
-202,60
31 600,34

76 090,42
547 608,19
0,00
623 698,61

S:a Omsättningstillgångar

744 311,27

14 158,34

758 469,61

744 311,27

14 158,34

758 469,61

-258 485,87
-64 528,40
-323 014,27

-64 528,40
93 210,58
28 682,18

-323 014,27
28 682,18
-294 332,09

-15 000,00
-20 000,00
-15 000,00
-50 000,00

-15 000,00
20 000,00
-7 121,50
-2 121,50

-30 000,00
0,00
-22 121,50
-52 121,50

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

-361 675,00
-9 622,00
-371 297,00

-42 822,02
2 103,00
-40 719,02

-404 497,02
-7 519,00
-412 016,02

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-744 311,27

-14 158,34

-758 469,61

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR

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
2212
Avsättning Provregelrevidering
S:a Avsättningar

BERÄKNAT RESULTAT***
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Resultatrapport

Räkenskapsår: 10-01-01 - 10-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 10-01-01 - 10-12-31

Sida:
Utskrivet:
Senaste vernr:

1
11-05-02
420

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3044
Försäljn tjänst sv momsfri
3650
Medlemsavgifter
S:a Nettoomsättning

24 894,00
418 386,95
443 280,95

Förändring av varulager
4990
Lagerförändring
S:a Förändring av varulager

-10 822,00
-10 822,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

432 458,95

Rörelsens kostnader

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

-7 286,50
-45 026,00
-52 312,50

Bruttovinst

380 146,45

Övriga externa kostnader
5420
Programvaror
5690
Övr transportmedel
5710
Frakt och transport
5800
Resekostnader
5801
Flygresor
5810
Hotell och Logi
5910
Annonsering
5930
Reklamtrycksaker
6110
Kontorsmaterial
6150
Tryckning Ståndskall
6211
Fast telefoni
6230
Datakommunikation
6250
Porto
6251
Porto Ståndskall
6310
Företagsförsäkringar
6540
IT-tjänster
6550
Konsultarvoden Medlemshantering
6570
Bankkostnader
6993
Lämnade bidrag och gåvor
S:a Övriga externa kostnader

-1 510,00
-584,00
796,00
-8 603,39
-21 649,00
-46 756,09
400,00
-1 525,00
-14 155,90
-153 500,00
-419,88
-5 578,00
-12 298,38
-27 837,06
-650,00
-5 719,75
-2 000,00
-4 134,00
3 607,00
-302 117,45

Personalkostnader
7331
Skattefri bilersättning
7390
Övr kostnadsersättningar Telefoners.
S:a Personalkostnader

-48 642,10
-29 143,99
-77 786,09

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-432 216,04

Rörelseresultat före avskrivningar

242,91

Rörelseresultat efter avskrivningar

242,91

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

242,91

Resultat från finansiella investeringar

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

1 074,91
1 074,91

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

-15 000,00
-15 000,00
-30 000,00

33

Specialklubben för Skällande Fågelhundar

Resultatrapport

Räkenskapsår: 10-01-01 - 10-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 10-01-01 - 10-12-31

Sida:
Utskrivet:
Senaste vernr:

2
11-05-02
420

Perioden

S:a Resultat från finansiella investeringar

-28 925,09

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-28 682,18

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-28 682,18

Resultat före skatt

-28 682,18

Beräknat resultat
8999

-28 682,18
Redovisat resultat

28 682,18
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SSF Mellansverige
Gösjön 16-17 augusti
Anmälan och upplysningar: Gunnar Thunander, Hedbyvägen 100, 785 50 Djura. Tel. 0241-303 29.
(Gösjöprovet kommer att föregås av en introduktion i trädskällarjakt och enklare genomgång av
provregler för nybörjare.) Nybörjare och rutinerade hundförare är alla lika välkomna!
Noppikoski 27-28 augusti
Anmälan och upplysningar: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel. 0250-410 88.
Klubbkampen alt. Björnberget 3-4 september
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura tel. 0241- 302 50.
Sälen 24-25 september
Anmälan och upplysningar: Per Persson, Södra Heden 11, 780 64 Lima tel. 070-713 18 78
Höljes 1-2 oktober (Internationellt)
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.
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan påvisas.
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?
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.
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SSF/Gävleborg
Ordinarie jaktprov
Los den 20-21/8
Upplysningar och anmälan till: Ivan Karlsson Lövriset 11 828 93 Voxnabruk
tel. 0657-210 26, 070-288 48 04. Vargförekomst, start på egen risk.
Kårböle den 27-28/8
Upplysningar och anmälan till: Jan Andersson Stora Vinterg 13, 827 31 Ljusdal
tel 0651- 165 17. Vargförekomst, start på egen risk.
Hornslandet den 29-30/10
Upplysningar och anmälan till: Björn Sundin Torparevägen 13, 824 51 Hudiksvall
tel 0650-969 45
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 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 2011-28 februari 2012
Anmälan:
Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnr.
Insändes till provledare: Åke Jonsson Råsjö 820 40 Järvsö 0651- 490 46
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.
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 2011.
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Västerbottens Lappmark
Åsele 16-17 augusti
Anmälan A-K Persson, Granberget 23A, 912 90 Vilhelmina tel. 073-0358823
Malå 20-21 augusti Internationellt
Anmälan: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel. 070-668 05 22
Vilhelmina 19-20 augusti
Anmälan: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar tel. 090-508 05
Vi delar antalet starter med kustlandet 19-22 aug.
Vilhelmina 21-22 augusti
Anmälan: Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-2663068
Storuman 1-2 Oktober Klubbmästerskap Begränsad provtid
Anmälan: Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65.
Storsele 22-23 Oktober Begränsad provtid
Anmälan: Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman tel. 070-328 05 43.
För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälnings 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.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: medl. i lappmarken 350 kr övriga 450 kr. Internationella 400 kr.
Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan:
A-K Persson, Granberget 23A, 912 90 Vilhelmina tel. 073-035 88 23 akpersson@live.se.
Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97 eller 070-2663068
roger.eriksson@vilhelmina.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 Roger
genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan. Detta gäller enbart rörliga prov.
Rörliga prov medl. 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.
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
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Övre Norrbotten
Jokkmokk - Porjus 20 - 21 Augusti 2011
Anmälan: Roger Strandelin, Klarinettstigen 6, 982 35 Gällivare tel: 070-2626325
Jokkmokk - Porjus 27 – 28 Augusti 2011 Internationellt
Anmälan: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden tel: 070-2882374
Jokkmokk - Porjus 24 – 25 September 2011
Anmälan: Ove Sjöström,Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel: 070-1302545
Jokkmokk - Porjus 8 – 9 Oktober Klubbmästerskap
Anmälan: Jan Engman, Forsvägen 48, 945 91 Norrfjärden tel: 070-3920544
Jokkmokk - Porjus 15 - 16 Oktober 2011 Gemensamt med NN
Anmälan: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel: 070-6820331
Kiruna – Vittangi 29 – 30 Oktober 2011
Anmälan: Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna tel: 070-5174661
Jokkmokk – Porjus 29 – 30 Oktober 2011
Anmälan: Kent Renlund, Aborrvägen 5, 983 34 Gällivare tel: 070-1317483
Jokkmokk – Porjus 5 -6 November 2011
Anmälan: Jörgen Estholm, Åkaregatan 15, 983 33 Malmberget tel: 070-2708081
Kiruna – Vittangi 12 -13 November 2011
Anmälan: Stefan Stålnacke, Parakkagatan 14, 980 10 Vittangi tel: 070-3175137
Jokkmokk – Porjus 12 – 13 November 2011
Anmälan: John Wallberg, Kallio 16, 980 61 Tärendö tyel: 070-6486500
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:
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel. 0970/20208
Roger Standelin, Klarinettstigen 6, 982 35 Gällivare tel. 0970/15229
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 för att få
utbetalt innestående avgift skall kontakt tages med kassör före 10/12-2011 annars tillfaller startavgiften
klubben.
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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.
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.

Utställningar 2011
Typ Arrangör

Dag Not.

20110806-000 MALUNG

Tillfälle

Ort

nat SSF/ Mellansverige

LÖR

20111119-000 ÄLVSBYN

nat SSF/ Nedre Norrbotten

LÖR

20111126-000 VEMDALEN

nat SSF/ Jämtland-Härjedalen

LÖR

20111204-000 BIRSTA

nat SSF/ Medelpad

SÖN
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Norrbottens Kust och Inland
16-17 augusti Kalix/Överkalix, eftermiddagsprov
Anmälan: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, Tel 0920-301 37, 070-559 36 69
20-21 augusti Råneå/Överkalix
Anmälan: Sven-Erik Lindmark, Lövbacken 33, 961 95 Boden, Tel 0921-470305, 070-2669499
3-4 september Övertorneå
Anmälan: Anders Morin, Majorsv. 10, 952 63 Kalix, Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
24-25 september Råneå/Överkalix
Anmälan: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, Tel 0924-55859, 070-2951136
8-9 oktober Råneå/Överkalix
Anmälan: Niklas Lundberg, Hantverksgatan 17, 954 33 Gammelstad, Tel 0920-257057, 070-3399344
5-6 november Kalix/Överkalix
Anmälan: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
19-20 november Kalix/Överkalix
Anmälan: 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
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
Biträdande 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.
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.
Tveka inte att prova din hund på jaktprov!
Klubbmästerskap NKI 2011
I likhet med säsongen 2010 kommer inget uttalat prov att vara klubbmästerskap, utan den hund som tar den
högsta enskilda poängen under kalenderåret på utlysta eller rörliga jaktprov kommer att bli klubbmästare.
Vid ev två lika resultat vinner den yngre hunden. Vandringspriset till den som blir klubbmästare kommer
att delas ut på kommande årsmöte.
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Nedre Norrbotten
Utlysta prov:
20-21 augusti, Arvidsjaur
Anmälan till Tobias Nilsson, Västra Lillkorsträsk 21, 942 92 Älvsbyn. Tel: 070-6082158
10-11 september, Arvidsjaur
Anmälan till Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn. Tel: 0929-13264
17-18 september, Arvidsjaur - Klubbmästerskap
Anmälan till Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-10507
8-9 oktober, Arvidsjaur – Internationellt
Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455, 073-8215895
Rörliga prov:
Anmälan till: Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455, 073-8215895
Anmälan.
För samtliga prov gäller att skriftlig anmälan är bindande och skall vara poststämplad senast 14 dagar
före första provdag. Använd blanketten i Ståndskall. Blanketten finns även att ladda ner från riksklubbens
hemsida.
Startavgift
Startavgifter för utlysta och rörliga prov: 300 kr/start för medlem i SSF/Nedre Norrbotten. 400 kr/start för
medlem i annan lokalklubb. Medlem i SSF/Nedre Norrbotten betalar ingen startavgift vid hundens första
jaktprovsstart. Vid rörligt jaktprov kan eventuell reseersättning till domaren tillkomma.
Vid utlysta prov betalas startavgiften på provplatsen. Vid rörliga prov betalas startavgiften in på klubbens
bankgiro 393-7711 i samband med anmälan om annat ej överenskommits med provledaren. 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
Lokalkubbens egna medlemmar har förtur i händelse av 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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SSF-Jämtland/Härjedalen
Ordinarie prov 2011
Vemdalen 16 - 17 augusti , Vardagsprov tisdag - onsdag
Provledare: Lennart Jönsson och Roger Hedlund
Anmälan till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 0640-32157, 070-657 67 38
Vemdalen/Hede 1 – 2 oktober, lördag - söndag
Klubbmästerskap, lokalklubbens egna hundar har förtur
Provledare: Lennart Jönsson och Roger Hedlund.
Anmälan till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 0640-32157, 070-657 67 38
Börtnan 17-18 oktober, Vardagsprov, måndag - tisdag
Provledare: Johan Mesch, Hoverberg 321, 840 40 Svenstavik, 0687-120 69, 070-297 03 54
Offerdal 24-25 oktober, Vardagsprov måndag - tisdag
Provledare: Stefan Olofsson, Ängevägen 11, 830 51 Offerdal, Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02
Börtnan 31 oktober - 1 november, Vardagsprov måndag – tisdag
Provledare: Johan Mesch, Hoverberg 321, 840 40 Svenstavik, 0687-120 69, 070-297 03 54
Offerdal 7-8 november, Vardagsprov måndag – tisdag
Provledare: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 0640-32157, 070-657 67 38
Anmälan
Skriftlig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. Använd blankett som
finns i Ståndskall eller www.tradskallare.se, fullständigt ifylld.
Startavgiften betalas på plats, 350:- för lokalklubbens J/H:s egna medlemmar och 450:- för övriga
lokalklubbsmedlemmar. I startavgiften ingår domararvode 250:Ej
utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
Bekräftelse om start
Bekräftelse om start sker av arrangören på det telefonnummer eller e-postadress 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 aug 2011 - 31 mars 2012
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 postgiro 13 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, fullständigt ifylld.
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
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SSF Ångermanland
Omsjö 16 augusti
Backe 17 augusti
Omsjö 19-20 augusti
Omsjö 31 aug.-1 september
Omsjö 28-29 september
Omsjö 1-2 oktober, Klubbmästerskap
Backe 25 oktober
Omsjö 31 oktober
Anmälan till Omsjö
Boris Sandström, Elevvägen 2, 895 30 Bedbyn, tel. 0661-441 25
Anmälan till Backe
Ulf Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15, 070- 342 57 87
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 hundägare 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 startavgifte
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Västerbottens Kustland
Vilhelmina 19-20/8
Anmälan och upplysningar: Mats Larsson, Aspvägen 23 91831 Sävar, tel 070-5797105.
Vi delar antalet starter med Lappmarken 19-22/8.
Vilhelmina 21-22/8
Anmälan: Roger Eriksson, Löparstigen 18 91233 Vilhelmina, tel 0940-12997.
Sävar 31/8-1/9 Eftermiddagsprov, klubbmästerskap.
Anmälan och upplysningar: Mats Larsson Aspvägen 23 91831 Sävar, tel 070-5797105.
Skallkungen 1-2/10 Fredrika.
För utlysta prov gäller följande:
Anmälan ska vara anmälningsmottagaren tillhanda senast 14 dagar före start.
För att anmälan ska vara giltig ska startavgiften 250kr/start inbetalas till klubbens
postgiro: 34 65 36-6 i samband med anmälan.
Vid för stort antal anmälda hundar har klubbens hundar förtur.
Turordning gäller efter inkomna anmälningar.
Anmälningsavgiften återfås om giltigt skäl att ej starta föreligger.
Rörliga prov:
Anmälan görs till: Martin Svärd, Näverstigen 16 91531 Robertsfors, tel 070-3047634.
Anmälan görs 14 dagar före tänkt start, använd blankett i ståndskall eller blankett på SSF hemsida.
OBS! Ingen avgift till klubben, utan domaren ersätts med 200kr plus eventuella resekostnader.

Jaktprov 2011-12

SSF Sydsverige
Grängesberg 9:e tom. 11:e September INTERNATIONELLT
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-31112, styggberget@hotmail.com
Björsjö 11:e och 12:e November Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA, 0240-30001, tomas.salander@skogssallskapet.se
Saxdalen 25:e och 26:e mars 2012 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 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.
Lottning till domare och provrutor kan komma att ske veckan före proven där alla anmälda har rätt att deltaga. Vänligen
meddela i anmälan om du även kan vara jaktprovsdomare på ett eller flera prov.
Rörliga prov
Anmälan: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-31112, styggberget@hotmail.com
300 kr inkl. reseersättning för domare betalas på plats. Första start för ssf-syds medlemmar, ingen avgift.
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SSF Medelpad
SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående
planering. För medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100 kronor.
Domararvodet uppgår till 100 kronor. Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar
i mån av plats – startavgift: 250 kronor.
Ordinarie prov
16-17/8 Skälsjön, Sundsvall/Timrå.Vardagsprov.. ...................Anmälan till Egon Rongdén.
20-21/8 Hassela-Bjuråker, Nordanstig.. ...................................Anmälan till Lars-Åke Källman.
1-2/10 Borgsjö, Ånge.................................................................Anmälan till Kjell Pettersson.
8-9/10 Överturingen, Ånge........................................................Anmälan till Kjell Pettersson.
1--4/11 Skälsjön, Sundsvall/Timrå, Vardagsprov.....................Anmälan till Egon Rongdén
25—28/11 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig.. ..................Anmälan till Bengt-Olov Norberg
25-26/2 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov.. ....Anmälan till Egon Rongdén
24-25/3 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.

Kjell Pettersson Östanåvägen 49
86013 STÖDE spetsgardens@glocalnet.net
Per-Ove Bergman Öster Grängsjö 168
82077 GNARP perovebergman@bredband2.com
Bengt-Olov Norberg Sörfors 5813
86492 MATFORS bengt-olov.norberg@telia.com
Egon Rongdén Berglundav 1,
860 30 SÖRBERGE egon.rongden@facipen.se

Anmälan
(se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov eller rörligt prov ska
vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda
senast två veckor före provet.

Lars-Åke Källman Spåmansvägen 10
820 62 Bjuråker larsake.kallman@vmfqbera.se

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
Assar Tieva
Städet 8, 980 60 Korpilombolo. Tel. 0977-102 33
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50 Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
Styrelsen
Ordförande
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Vice ordförande
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33 e-post: egon.rongden@sergel.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
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm,
Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå.
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
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, 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
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, hedlund.roger@telia.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Granberget 23 A 912 90 VILHELMINAe, tel. 0941-450 10. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson, Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad, 0660-378337, jensing@telia.com.
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 070-328 05 43, 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: Gunilla Falk, Vaikijaure 601 962 69 Jokkmokk 0971-310 17 070-548 52 54, gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20 e-post. l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, tel. 0923-137 29/0706-31 94 61, goran.ostlund@billerud.com.
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 / 0706-64 95 70 e-post. per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekr: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel. 0929-132 64 / 0706-82 03 31 e-post. markus.fougstedt@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström, Ringelvägen 34C 933 31 Arvidsjaur tel. 0706-75 33 39 gunillas65@hotmail.com.
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå Tel. 0730-388203 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lars.nilsson.timber@sca.com
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel. 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post. kurt.sivertsson@sv.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22 e-post. thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 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 tel. 0660-37 83 37 e-post jensing@telia.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15 e-post. 40015@telia.com
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö, tel. 0660-516 12e-post roland.eriksson@brevet.nu
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lars Persson, Lärargatan 7, 840 93 Hede, tel. 0684-650 15 e-post persson.lg@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Alavattnet 335, 833 95 Strömsund, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-13 14 33 e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, 070-606 63 06, anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0702-67 20 20 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 e-post. jaaan@swipnet.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel. 0703-33 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 / 0702-26 02 93 e-post. gb.sinders@telia.com
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33 / 0703-14 01 72 e-post. ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96 e-post. inge.groop@se.pwc.com
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen, tel. 0240-311 12 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Klädesvägen 22 168 76 Bromma, tel. 08-26 96 80 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Tim Lindqvist Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel. 021-221 92 e-post. tim.lindqvist@telia.com
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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

gamla...

Spelande tjädertupp
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storuman Tryckeri & Reklam AB

Några veckor

