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Hej!
Som inledning vill jag
börja med att hälsa de nya
i styrelsen, Lars Lindgern
Obbola, Ronney Skoog
Mora och Jeanette Börjesson
Själevad och ny som första
Lennart Jönsson
suppleant Berit johansson,
Åsele, välkomna in i SSF:s organisation. Som ni ser
så ökar den kvinnliga representationen inom SSF.
Idag så är dessa två med Ann-Kristine Persson och
Ewa Widstrand, som sitter i kommittéer, fyra st ,
vilket är mycket positivt, förslag på flera kvinnor
efterfrågas.
Nu har vi genomfört ytterligare ett fullmäktigemöte,
denna gång stod Västerbottens Kustland för ett
bra genomfört arrangemang. De hade en mycket
rutinerad mötesordförande för Fullmäktigemötet,
som heter Karin Sejnell, Skellefteå, och sitter i
SKK:s Föreningskommitté och brukar sitta som
ordförande på SKK:s kennelfullmäktige.
Jag vill påstå att det på grund av denna proffesionella
ordförande, så gick Fullmäktigemötet snabbare än
vanligt, alla fick ändå möjlighet att ventilera sina
åsikter inför beslut.
I skrivande stund så har vi precis genomfört
provdomarkonferensen som vi har efter varje
provregelrevidering. I år var den lokaliserad till
Östersund.
En förstående redaktör har gett mig dispens på
manusstopp så att jag får in en rapport på hur den
avlöpte i detta nummer av ståndskall.
Riksstyrelsen har till provregelkommittén gett
ett uppdrag, som innebär en revidering av våra
provregler, samt efter fastslagna regler anordna en
provdomarkonferens. Mer om hur detta gick till
skrev jag i ledaren Ståndskall nr 2 2011.
Nu skulle vi då ha en utbildning på dessa fastslagna
regler, med en styrelse som för första gången skulle
stå som ytterst ansvariga för detta uppdrag, som
man gett en helt ny provregelkommitté sen förra
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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
1/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2012  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 juni
3/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 september
4/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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.-
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Här vill jag passa på att verkligen ge beröm till alla
de deltagare som var närvarande, ni visade verkligen
upp en mycket proffessionell sida som domare/
provledare, konstruktiva diskussioner där ni gav och
tog, och framför allt, att ni alla lyssnade på varandra
från syd till norr. Ni visade alla en förståelse för att
vi kan aldrig kan vara helt överens, men om man
är öppen för kompromisser så kan man komma
mycket nära varandra. Utan er vilja att ge detta nya
sätt en chans hade det inte gått, Tack!
Jag vill också betona alla de superlativer som
framfördes över upplägget på konferensen till Roger
och provregelkommittén från samtliga deltagare.
Sen kom det fram ett flertal mycket bra förslag på
saker som vi bör få in i våra jaktprovsprotokoll.
Mycket av detta gör att ett nytt rasdata är än mer
akut! Men vi ser över möjligheten att fixa en tillfällig
lösning.
Förslag finns på en liknande konferens som denna men
i mindre skala, om ca 2-2,5 år som en förberedande
konferens inför nästa provregelrevidering. Mycket
bra förslag då det innebär ett mer genomarbetat
förslag till provregelrevidering som då skall tas till
förhandling med Norge och Finland.
Sen kom Thomas Jonsson, SSF VL, med ett mycket
bra förslag på att vi skall bilda en referensgrupp till
provregelkommittén. Tanken var att den ska kunna
fungera som ett bollplank för provregelkommittén
vid speciella tolkningar som ligger i utkanten av vad
våra provregler och tolkningar säger.
Till sist har jag fått i uppdrag av valberedningens
sammankallande, Jan Jatko, att här upplysa alla
att Riksstyrelsens kassör Ivar Karkiainen avsagt sig
omval som kassör och ledamot i riksstyrelsen vid
nästa årsmöte 2013. Ivar tänker bara spela golf i
framtiden!
Valberedningen efterlyser här förslag på ny kassör
och ledamot i riksstyrelsen.
Förslag skickas till Jan Jatko kontaktuppgifter finns
i sista uppslaget av Ståndskall.
Lennart Jönsson

Ledare forts...
revideringen för fem år sen. Att här påstå att vi riks
och provregelkommittén inte varit nervösa inför om
vi skulle ro detta iland, det vore att ljuga.
Riksstyrelsen har här haft det lätta arbetet med
administrativa och ekonomiska uppgifter runt
denna konferens. Det var drygt 50 domare
anmälda, några få återbud i sista minuten gav
knappt 50 närvarande, där en klar majoritet av
domarna även har provledarauktorisation, och
ett flertal av lokalklubbarnas utbildningsledare
fanns representerade. Här var även SSF:s styrelse
inräknad då de alla också är domare och några även
provledare.
De som haft det tunga jobbet har varit
provregelkommittén.
Provregelkommittén med Roger Hedlund i spetsen
presenterade ett upplägg som innebar att man
delade upp alla i fem grupper, där varje grupp
fick en i förväg utsedd gruppledare, och i förväg
bestämda grupper med spridning från norr till
söder. Alla grupper fick uppgiften att ta fram vilka
tolkningsanvisningar man ville ha på de paragrafer
och moment som är ändrade i den nya provboken.
Här betonade man att det som inte är ändrat tas inte
upp, där gäller de tolkningsanvisningar vi har sen
förra revideringen.
I sin inledning så konstaterade Roger Hedlund
att här satt en majoritet av de mest rutinerade
provledarna och domarna inom denna klubb. Roger
uppmanade till att man skulle gå in i konstruktiva
diskussioner och vara öppna för att lyssna på vad
andra tycker.
Hur dessa diskussioner förlöpte i grupperna, där
kan jag bara referera till den grupp där jag satt som
moderator. Diskussionerna var mycket konstruktiva.
Det bollades olika förslag till och från men man
enades och gick vidare till nästa. Mycket positivt.
Ännu mera positivt blev det när alla grupper skulle
redovisa hur deras tolkningsanvisning skulle se ut!
Mycket lite skiljde de olika grupperna åt, en sak
här som jag personligen blev imponerad av i detta
skede av konferensen var att man tog ställning för
det man i sin grupp kommit fram till och inte här
framförde sin personliga åsikt,vilket innebar att det
enades rätt snabbt om en textmassa för tolkningar
på de ändringar som var i provregelboken. Denna
textmassa presenterades och redigerades på plats,
söndag FM inför alla.
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Domarutbildning

SSF Mellansverige söker

Utställningsansvarig

SSF Ångermanland

Var: Sollefteå
När: 11 augusti 2012

Hej medlem i SSF Mellansverige!
Är du intresserad av hundutställning!

Tid och lokal meddelas senare.

SSF Mellansverige arrangerar årligen två
hundutställningar, för närvarande en i Mora
och en i Malung.
Nu står vi inför ett generationsskifte i posten
som utställningsansvarig och är därför mycket
angelägna att hitta en person som vill ta över
utställningsarbetet.

Anmälan:
Senast 3 augusti till:
Johanna Martinell
Tel. 0730 508 707
Mail: j_martinell@hotmail.com

SSF JH anordnar en familjedag med
ringträning och annat smått o gott,
någon gång i sommar/höst.

I arbetet som utställningsansvarig ingår bland
annat, bokning av domare, anmälningsmottagning och redovisning av resultat.

Vidare info kommer att läggas ut på

Vid behov, bekostas erforderliga kurser av
SSF-M.

HEMSIDAN JAKT MED
TRÄSSKÄLLARE/JÄMTLAND
HÄRJEDALEN

Hör snarast av dig till:
Björn Sinders, tel. 0250-410 88.
Mobil.070-226 02 93
e-mail gb.sinders@telia.com

under rubriken nyheter,så fort datum och
plats är bestämt.
Hör gärna av er med
förslag och frågor till:

SSF JH Anders Stensson ordf.

Ronney Skoog, 0250-312 33. 070-314 01 72
e-mail ronney@skoog.biz

Tel. 070-336 50 17

Välkommna!

Eller ring någon av de övriga i styrelsen!

Anders Stensson

Värva nya medlemmar!
SSF riks har tillsatt en arbetsgrupp för att värva fler medlemmar till SSF.
Arbetsgruppen består av Matti Torvela och Ronney Skoog.
Arbetsgruppen vill att ni som medlem och känner någon som redan har eller har för
avsikt att köpa en valp också ska bli medlem i SSF.

Dom som värvar flest medlemmar under 2012 erhåller följande priser.
1:a 500 kr
2:a 300 kr
3:a 200 kr
Sänd in personuppgifter, adress och telefonnummer till Riks kassör:
Ivar Karkiainen, 097310280@telia.com och ange att det är du som har värvat personen.
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Jaktprov i

SSF Sydsverige
under mars månad.

JAKTPROVSDOMAR
UTBILDNING

Vi har under mars månad hunnit med fyra jaktprov. Det är Rolf Ressem med Tjäderfjäderns
Ivan som har klarat av ett tredje pris på ett rörligt
prov och ett andra pris på det ordinarie provet.
Antoine Wanna med Barbarens Arrak tog tredje
pris på både det rörliga och på det ordinarie provet. De ordinarie proven genomfördes i Saxdalen
och de rörliga proven i Hällefors.

SSF – Sydsverige
anordnar

Jaktprovsdomarutbildning
slutet av juli
alternativt i början
av augusti i Saxdalen.

Grattis Rolf och Antoine till två mycket jaktsugna
unga Finska Spetsar.
Göran Eriksson.

Frågor och information.
Tel. 0240 31112
styggberget@hotmail.com
Göran Eriksson

Mössa i Merinoull med SSF:s logga
SSF Medelpad har mössor med SSF:s logga
broderad. Mössorna finns i skön merinoull
eller i fleece. Mössan är svart och kommer
från Ullmax. Priset är endast 100 kronor!
Tillkommer frakt, 25 kronor, om vi ska posta mössan.
Vi säljer även Ullmax övriga sortiment av
underställ, strumpor, m.m. (www.ullmax.se/
webshop.asp). Klubbmedlemmar har testat
grejorna under en säsong och är mycket nöjda.

Antoine Wanna med Barbarens Arrak

Västerbottens Lappmark

Om Du vill beställa mössan eller något annat
ur Ullmax-sortimentet;
Ring eller skicka e-post till Mats Persson,
070-6947716, mats@dackhuset.net

Medlemmar i Västerbottens Lappmark
erbjuds att få information om klubben
genom e-post.
Det enda man behöver göra är att skicka
ett mail till sekreteraren med namn och
att man tillhör SSF Lappmarken.

Thomas.Jonsson@Brinet.nu
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Jaktprovsdomarutbildning

i Luleå
En jaktprovsdomarutbildning är planerad
att hållas för intresserade medlemmar i
Norrbottens Kust och Inland.
Kursen vänder sig till nya blivande domare,
nuvarande behöriga domare som vill fräscha
upp sina kunskaper och alla övriga intresserade
medlemmar.
För mer info och anmälan kontakta Niklas
Lundberg som kommer att hålla i kursen.
Niklas.Lundberg@jagareforbundet.se

Välkommen med din anmälan!

Västerbottens Lappmark

130 kr
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Beställ hos Lappmarkens
kassör eller sekreterare:

SS
F

Vi har skaffat oss en ny logga och tryckt upp
svarta t-shirts med loggan i storlekar M, L, XL
som finns att köpa.
Priset är 100 kr för dessa och 130 kr om man vill
ha en tröja med V-formad krage.
Storlek S, M, L, XL. Porto tillkommer.

Uppge storlek!

100 kr

Martin Markusson
Tel. 073-180 08 32 eller 0941-664 81
e-post: markusson_martin@hotmail.com
Thomas Jonsson
Tel. 070-668 05 22, 0953-205 22
e-post: thomas.jonsson@brinet.nu
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Finskspetsvalpar v.v.19
e S65418/2008 Linadalens Osku 2.a jpr Riksutställningsvinnare 2010
(e FINJCH FINUCH Kekkeruusin Luja u Linadalens Kiira)
u 35379/2005 SEJCH Viterlidens Turi 2 st CERT utställning
(eAilatis Seppo u SEJCH Viterlidens Anja)
Rekommenderad av avelsrådet
Turi tidigt jaktchampion, Patella ua
Fulltandade. Lågt ep-tal

Reivos Kennel

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

Valpar Finsk spets
väntas vecka 24

Moder: Tjäder fightens Sissi S51121/2008
Fader: Åbackens face of fear Sacko S39970/2007

Börje Laestander
Gamla Kågevägen 46
931 42 Skellefteå, tel 070/608 52 35

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

Lördag 4 augusti 2012
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00
Domare: Britt-Marie Nordqvist, Ekshärad
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas/skickas till:
Kjell Welam, Stensbo 12 780 54 Äppelbo tel. 0281-222 78 el. 070-261 95 67
Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån) 95 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges Bg 5261-2942 samtidigt med anmälan.
Anmälningsblanketter finns för utskrift på SSF riks hemsida: www.tradskallare.se
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 25 juli, 2012.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung!
SSF Mellansverige.
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Utställning

Finsk spets
Hanar Valpklass
Kolåsens Ero,
äg. Johan Ölund, Husum 1, Hp

Bredbyn 2012-02-18

Domare: Olle B Häggkvist

Hanar Jaktklass
Tjäderlekens Maksi,
äg. Andreas Johansson, Hudiksvall
E, 1 kk, Ck, 1 Bhkl, Cert, BIR

Under årets hundutställning
i Bredbyn deltog 21 hundar
varav 8 norrbottenspetsar och
13 finsk spetsar.
Nedan redovisas hundar som
erhöll hp eller ck.

Tikar Jaktklass
Laatu, äg. Roy Nilsen, Nordli
E, 1 kk, Ck, 1 Btkl, Cert, BIM
Tikar Öppen klass
Kolåsens Terva,
äg. Johan Gripenrot, Mellansel
E, 1 kk, Ck, 2 Btkl

Norrbottenspets

Johanna Martinell / SSF Ångermanland

Hanar Öppen klass
Degelbergets Enter,
äg. Andreas Olsén, Ljustorp E, 1 kk, Ck, 1 Bhkl,
BIR

BIR Degelbergets Enter äg. Andreas Olsén och BIS Tjäderlekens Maksi äg. Anders Johansson
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Trädskällardag i Bredbyn
Ta med familjen, två- och fyrbenta vänner och träffa likasinnade!

Lördag 16 juni 2012
Plats: Tjärnstugan i Bredbyn

Tid: Kl. 11.00

Vad innebär det att gå jaktprov?
Ringträning och tips inför utställning
Lotteri
Vi bjuder på lättare förtäring.

Anmälan senast 10 juni till:
Johanna Martinell tel. 0730 508 707 alternativt
j_martinell@hotmail.com
SSF Ångermanland planerar en gemensam jaktdag i höst.
Passa på att lämna din intresseanmälan!

Välkomna! SSF Ångermanland

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

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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SE JCH FI JCH Ukkos Lissa
S22322/2006
e.SUCH Röjbackens Käck
u. Akka
Ägare: Jan Ottosson
Uppfödare: Rune,Ruth och Lena Samuelsson
Jaktprov:
2011-09-03 Taivalkoski NM 82p
2011-09-04 Taivalkoski NM 87p
Utställning:
2008-04-06 Åsarna 1:a pris

SE JCH SE UCH Häggingåsens Tikka
S42783/2009
E SJCH SUCH Isku S45479/99
U SJCH Viterlidens Tepi S35380/2005
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Ägare: Ann-Kristine Persson, Vilhelmina
Jaktprov
11-08-21 Vilhelmina utlyst 75p
11-08-22 Vilhelmina utlyst 75p
11-09-29 Åsele rörligt
91p
Utställning
11-06-12 Vännäs CK, CACIB
12-03-25 Åsele CK
12-04-14 Storuman CK

SE JCH SE UCH Tjäderlekens Maksi
S23384/2009
Ägare: Anders Johansson, Hudiksvall
Uppfödare: Lars Vermelin, Backe
Jaktprov
110818 Åsele rörligt 84 p
110819 Vilhelmina utlyst 84 p
110821 Vilhelmina utlyst 67 p
110822 Vilhelmina utlyst 87 p
Utställning
120205 Robertsfors CK Cert
120218 Bredbyn CK Cert BIR BIS
120325 Åsele CK BIR BIS
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Rapport från

SSF/ÖN:s
årsmöte 11 feb. 2012.
Ett tjugotal medlemmar hade hörsammat inbjudan och tog sig till UPKINs lokaler i Gällivare.
Efter flera veckors ishavskyla, så var det nu rena
tropikvärmen som rådde. Bara – 1 grad kallt.
Mötet röstade för omval på alla positioner i styrelsen, så alla får förtroendet att driva klubben ytterligare ett år. Mötet beslutade också att alla arvoden,
rese- och traktamentsersättningar och övriga avgifter skall vara oförändrade. Det betyder att ingen
höjning av medlemsavgiften eller jaktprovsavgiften
kommer att ske .
Mötet beslutade dessutom att införa ett rullande schema för vår utställning mellan orterna
Jokkmokk, Gällivare och Pajala.

Fyra profiler

Predatortävling
Vår predatortävling vanns av Stefan Martikkalla
med John Aidanpää på andra plats.
Efter det formella så kunde alla få ”prata hundar”
över en kopp kaffe som avslutning. Detta är väl
egentligen höjdpunkten på dagen !!!
Vi flaggar även för vår planerade familje- och aktivitetsdag i Kainulasjärvi lördag 9 juni.
Alla är hjärtligt välkomna, ung som gammal, nyfiken nybörjare lika väl som rutinerade rävar!
Kom och trivs.

Kid-Benny Eriksson, Tallens Kiri ÖN vandringspris

Predatortävlingen i ÖN vanns av Stefan Martikkalla
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Jaktprov SSF-Sydsverige 2012-2013
Grängesberg 14:e tom. 16:e September Internationellt.
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-31112 styggberget@hotmail.com

Skallkungtävlingen Hällefors 29:e och 30:e September.
Frågor och information: styggberget@hotmail.com

Björsjö 16:e och 17:e November Nationellt.
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikav. 8, 771 90 LUDVIKA, 0240-30001 tomas.salander@skogssallskapet.se

Saxdalen 29:e och 30:e mars 2013 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: 91 53 14-9 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
delta. Vänligen meddela i anmälan om du även kan vara jaktprovsdomare på ett eller flera prov.
Rörliga prov
Anmälningsmottagare:
Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-31112, styggberget@hotmail.com
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum.
300 kr inkl. reseersättning för domare betalas på plats.
Första start för ssf-syds medlemmar, ingen avgift.

Hur får vi fler att starta på
jaktprov och utställningar?
SSF riks har tillsatt en arbetsgrupp för att ta reda på vad som kan
göras för att få fler starter på jaktprov och på utställning.
Arbetsgruppen består av Matti Torvela och Ronney Skoog.
Vi behöver öka intresset både för jaktprov såväl som utställningar.
Ökar intresset får vi en bättre avelsbas för båda raserna samtidigt får vi möjlighet att
träffa ”likasinnade” och diskutera möjligheter för vår jakt i framtiden.
Arbetsgruppen önskar att ni som har förslag på hur vi ska få fler startande både på jaktprov och
på utställningar sänder in ert förslag/idéer till arbetsgruppen.

Maila detta till: matti.torvela@metso.com
Sänd in era förslag senast den 15 augusti
14

Jaktprov 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.

16-19/8 Skälsjön, Sundsvall/Timrå.
Anmälan till: Egon Rongdén.

29-30/9 Borgsjö, Ånge
Anmälan till: Anita Hästdahl.

6-7/10 Matfors-Naggen
Anmälan till: Bengt-Olov Norberg.

30/10-1/11 Skälsjön
Sundsvall/Timrå, Vardagsprov. Anmälan: till Matti Torvela

23-26/11 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig.
Anmälan till: Bengt-Olov Norberg

23-24/2 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov.
Anmälan till: Egon Rongdén

23-24/3 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov.
Anmälan till: Per-Ove Bergman.
Rörliga prov.
Anmälan 3 dagar innan start. Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar
Dig mellan den 16 augusti och den 31 mars? Anmäl Dig då till ett så kallat rörligt prov. I bästa fall kanske
klubben kan hjälpa Dig så att Du får låna en mark om Du själv inte har någon på vårt område.
Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.
Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda senast två veckor före
provet. Vid rörligt prov ska anmälan vara inne minst tre dagar innan provdag.
Egon Rongdén
Berglundav 1, 860 30 SÖRBERGE egon.rongden@facipen.se
Anita Hästdahl
Parteboda 221, 841 92 Ånge anita.hastdahl@hyrverkab.se
Bengt-Olov Norberg
Sörfors 5813, 86492 MATFORS bengt-olov.norberg@telia.com
Matti Torvela
Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker matti.torvela@metso.com
Per-Ove Bergman
Öster Grängsjö 168, 820 77 GNARP perovebergman@bredband2.com
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Jaktprov SSF-Mellansverige 2012
Gösjön 16-17 augusti
Anmälan och upplysningar:
Gunnar Thunander, Hedbyvägen 100, 785 50 Djura. Tel. 0241-303 29.

Särna 18-19 augusti
Anmälan och upplysningar:
Per Persson, Södra Heden 11, 780 64 Lima tel. 070-713 18 78

Björnberget 15-16 september
Anmälan och upplysningar:
Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura tel. 0241- 302 50.
(Björnbergsprovet kommer att föregås av en introduktion i trädskällarjakt och enklare genomgång av
provregler för nybörjare.) Nybörjare och rutinerade hundförare är alla lika välkomna!

Sälen 22-23 september
Anmälan och upplysningar:
Leif Nilsson, Älvvägen 47, 782 91 Malung tel. 0280- 600 40.

Noppikoski 22-23 september alt. 20-21 oktober
Anmälan och upplysningar:
Börje Svensson, Alderkittvägen 32, 792 90 Sollerön. Tel. 0250-222 80.
Anmälan
Anmälan utlysta prov 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 BG 5261-2942, därutöver 100 kr/provdag
(domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst av provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250
kr/provdag till BG 5261-2942, 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
Anmäl 3 dagar innan start. 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.
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Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på BG 5261-2942,
därutöver domararvode 200 kr samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till domaren.
OBS! Gratis startavgift vid förstastart på jaktprov.
SSF Mellansverige har antagit förslaget om gratis förstastart på jaktprov vilket innebär:
Om förstastart sker på rörligt prov betalar hundägaren endast eventuell reseersättning direkt till domaren.
Om förstastart sker på utlyst prov får hundägaren reducerad startavgift med 200 kr.
Gäller endast för medlemmar i SSF Mellansverige.
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 3 dagar före beräknad provdag.
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Har domare kontaktats, ange domarens namn på anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen före
avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras
omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.
Välkommen att starta din hund i höst!

Jaktprov Västerbottens kustland
Vilhelmina 17-18/8. Arrangör Västerbottens kustland.
Vilhelmina 19-20/8. Arrangör Västerbottens Lappmark.
Anmälan skickas till:Roger Eriksson Löparstigen 18 912 33 Vilhelmina. Tel 0940-12997, 070-2663068.

Sävar 21-22/8 eftermiddagsprov.
Bjurholm 29-30/9, klubbmästerskap.
Anmälan för samtliga prov skickas till:
Mats Larsson Aspvägen 23. 918 31 Sävar. Tel 090-50805, 070-5797105.
E-post. mats_256@hotmail.com
För utlysta prov gäller
Anmälan ska vara skriftlig och arrangör tillhanda senast 14 dagar före utlyst prov. Hundägare ska uppge
adress och telefonnummer, så att arrangören kan bekräfta start, samlingsplats och tid för lottning.
För samtliga prov har klubbens egna hundar förtur.
Önskas enklare boende under jaktprovsdagarna anges det i samband med anmälan.
Startavgifter
Anmälningsavgiften 250 kr/ start betalas vid start.Obs! Anmäld hund som uteblir från bekräftad start ska
styrkas genom läkar-/veterinärintyg.
Rörliga prov
Anmälan till rörliga prov 3 dagar innan provstart, innehållande samtliga data på hunden samt ägarens
adress och telefonnummer sänds till Ulf Grabbe skogsbrynet 43, 903 43 Umeå. Tel. 070-2087148.
Hundägaren blir sedan tilldelad domare och gör med denne upp lämplig tid och plats för provet.
Klubben kan vara behjälplig med provmarker för rörliga prov.
Du som har en bra jakthund och är mån om rasens utveckling, ge din hund en chans genom att låta den
starta på ett jaktprov och en utställning.
Välkommen att starta din hund i höst.
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Jaktprov Nedre Norrbotten
Utlysta prov:

18-19 augusti, Arvidsjaur
Anmälan till John Laestander, Smedjegatan 6, 930 90 Arjeplog. Tel: 0961-617 17.

8-9 september, Arvidsjaur

Anmälan till Tobias Nilsson, Campinggatan 15, 942 34 Älvsbyn. Tel: 070-608 21 58

22-23 september, Arvidsjaur - Klubbmästerskap

Anmälan till Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn. Tel: 0929-132 64.

6-7 oktober, Arvidsjaur – Internationellt

Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-214 55,
073-821 58 95.
Rörliga prov:
Anmälan 3 dagar innan start till:
Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-214 55, 073-821 58 95.
Anmälan.
För ulysta 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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Jaktprov Norrbottens Kust- o inland
18-19 augusti Råneå
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå,
Tel 0920-301 37, 070-559 36 69

1-2 september Pålkem

Anmälningsmottagare: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå,
Tel 0924-55859, 070-2951136

22-23 september Överkalix

Anmälningsmottagare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-575 93 90

6-7 oktober Pålkem

Anmälningsmottagare: Sven-Erik Lindmark, Lövbacken 33, 961 95 Boden,
Tel 0921-470305, 070-2669499

3-4 november Överkalix

Anmälningsmottagare: 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 rörliga prov skall vara mottagaren tillhanda senast 3 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 2012
I likhet med säsongerna 2010 och 2011 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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Jaktprov SSF-Ångermanland
Backe ............................................................ 16 augusti
Näsåker...................... 18-19 augusti, Klubbmästerskap
Backe ............................................................ 20 augusti
Näsåker ......................................................... 29 augusti
Näsåke ............................................... 26-27 september
Näsåker ....................................................... 6-7 oktober
Backe............................................................. 10 oktober
Backe............................................................. 15 oktober
Näsåker......................................................... 19 oktober
Backe ........................................................... 29 oktober
Backe ...................................................... 3-4 november
Näsåker....................................................... 9 november
Anmälan till Näsåker
Peder Ragnarsson, Movägen 10, 880 30 Näsåker, tel. 070- 244 77 58
Anmälan till Backe
Ulf Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15, 070- 342 57 87
Anmälan
Skriftlig anmälan ska 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 ska ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till Ulf Jonsson senast 3 dagar före beräknad
provdag. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före
provdagen. Blir provet ej genomfört ska 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 pg 4400449-7
och dömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning direkt till domaren. Vid utebliven bekräftad
start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.
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Jaktprov Västerbottens Lappmark
Åsele 16-17 augusti
Anmälan A-K Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina tel. 073-0358823

Malå 18-19augusti Internationellt
Anmälan: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel. 070-668 05 22

Vilhelmina 17-18 augusti
Anmälan: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar tel. 090-508 05

Vilhelmina 19-20 augusti
Anmälan: Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-2663068

Storuman 29-30 september Klubbmästerskap Begränsad provtid
Anmälan: Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65.

Storsele 20-21 Oktober Begränsad provtid
Anmälan: Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman tel. 070-328 05 43.
För utlysta 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, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina tel. 073-0358823
akpersson@live.se. De som ska gå prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea
Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97 eller 070-2663068
roger.eriksson@vilhelmina.se De som ska gå prov inom Vilhelmina,Storuman, Sorsele och Malå.
Anmälan senast 3 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 18,50 kr/mil.
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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Jaktprov 2012 Övre Norrbotten
Pajala nat. 18-19 augusti
Anmälan: Jan Engman, Forsvägen 48, 945 91 Norrfjärden

Jokkmokk – Porjus int. 25-26 augusti

Anmälan: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden

Vittangi nat. (klubbmästerskap) 6-7 oktober

Anmälan: Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna

Jokkmokk – Porjus nat. 20-21 oktober

Anmälan: Kent Renlund, Aborrvägen 5, 983 34 Gällivare

Vittangi nat. 27-28 oktober

Anmälan: : Johan Lehmivara, Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi

Jokkmokk-Porjus nat. 3-4 november

Anmälan: Jörgen Estholm, Åkaregatan 15, 983 33 Malmberget

Jokkmokk – Porjus nat. 10-11 november

Anmälan: Gunilla Falk, Pl. 601, 962 99 Jokkmokk
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. Rörliga prov: anmälan och betalning (250:-) senast 3 dagar före avsedd provdag.
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 10/12-2010 annars tillfaller startavgiften
klubben.
Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer på vilket arrangören kan nå vederbörande för bekräftelse om start .
Lottning: För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.
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Turordning
Ordinarie och rörliga prov
Lokalklubbens egna hundar
Hundar från andra lokalklubbar
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 .
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Jaktprov SSF-Jämtland/Härjedalen
Vemdalen/Hede 16 - 19 augusti , torsdag - söndag
Klubbmästerskap, lokalklubbens egna hundar har förtur
Anmälan till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 0640-32157, 070-657 67 38

Åsarna 6 – 7 oktober, lördag – söndag, Nordiska Mästerskap, Internationellt
Hundar från Sverige, Norge och Finland kvalificerade enligt resp. lands regler.
Plats: Åsarna Skicenter, 78km söder Östersund längs E45.
Upplysningar: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 0640-32157, 070-657 67 38

Börtnan/Åsarna 15 – 16 oktober, Vardagsprov, måndag - tisdag

Anmälan till: Johan Mesch, Hoverberg 321, 840 40 Svenstavik, 070-297 03 54

Offerdal/Föllinge 22 - 23 oktober, Vardagsprov måndag - tisdag

Anmälan till: Stefan Olofsson, Ängevägen 11, 830 51 Offerdal, Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02

Börtnan/Åsarna 29 oktober - 30 oktober, Vardagsprov måndag – tisdag
Anmälan till: Johan Mesch, Hoverberg 321, 840 40 Svenstavik, 070-297 03 54

Offerdal/Föllinge 5 - 6 november, Vardagsprov måndag – tisdag

Anmälan till: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 0640-32157, 070-657 67 38

Vemdalen/Hede 12 – 13 november. Vardagsprov måndag - tisdag
Anmälan till: Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo, 070-3581213

Börtnan/Åsarna 19 – 20 november. Vardagsprov måndag – tisdag
Anmälan till: Johan Mesch, Hoverberg 321, 840 40 Svenstavik, 070-297 03 54
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 augusti 2012 – 31 mars 2013
Skriftlig anmälan till Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40 Svenstavik.
Tel. 0687-510 48, 070-285 30 17, minst 3 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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Jaktprov SSF-Gävleborg
Los den 18-19/8
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 29-30/9

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

Ljusdal 3-4/11

Upplysningar och anmälan till Jan Andersson Stora Vinterg 13 827 31 Ljusdal
tel 0651- 165 17.
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 ordinarie prov och senast 3
dagar före rörligt prov. 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 2012-28 februari 2013
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
Egna klubbens hundar
Hundar från andra lokalklubbar
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 2010.
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Info från Avelsråden
Finsk spets
Hur man kan analysera data som avelsstrukturer i avelsrapporten.
Först bör nämnas att jag har ny e-mail adress. Den nya adressen är johan.lehmivaara@gmail.com.
I den årliga avelsrapporten redovisas under avelsstrukturer följande moment eller delar.
Inavelsgraden, effektiv populationsstorlek, djur använda i aveln samt nu även kullstorleken. Alla
dessa går att knyta till varandra, och är mycket viktiga för alla som månar om rasens framtid. Dessa
behövs för att vi ska kunna få en god helhetsbild av avelstrukturerna och den genetiska situationen i
rasen. Men det kan vara på sin plats att börja med en kort beskrivning av respektive del.
Avelstrukturer
Inavelsgraden för rasen ger en bild av stora genförlusterna blir inom ett visst tidsspann. Detta
tidsspann är för vår del 5 generationer, Finland räknar på 7.
Effektiv populationsstorlek ger en teoretisk bild av hur stor avelsbasen är för rasen, och visar det
antal teoretiskt framräknade individer som gått i avel. Uträkningen bygger på den genomsnittliga
inavelsgraden för rasen i Sverige, och är framtagen av den svenska genetikern Per-Erik Sundgren.
Lite bakgrundsfakta runt beräkningsmodellen finns i ståndskall nr 3 2010. När det gäller
effektivpopulationsstorlek finns ett flertal olika gränser/rekommendationer som man bör känna till.
Exempel på sådana gränser är följande:
400-500 individer = rasen kan fortleva obegränsad tid.
250 individer = 1 % inavelsgrad. (vilket motsvaras av SSF:s gräns nummer 1 i avelsrek.)
200 individer = 1,25 % inavelsgrad (önskvärt att minst jobba med enligt genetikerna)
125 individer = 2 % inavelsgrad. (vilket motsvaras av SSF:s gräns nummer 2 i avelsrek.)
100 individer = 2,5 % inavelsgrad (Gräns man ej ska underskrida enligt genetikerna)
50 individer = 5 % inavelsgrad (räknas då som utrotningshotad art.)
40 individer = 6,25 % inavelsgrad (SKK gräns vid en enskild parning.)
Djur använda i aveln används främst för att spegla det som kallas för matadorsituationen i rasen. I
en ras går ett antal tikar i avel varje år. Dessa tikar ska betjänas av ett större eller mindre antal olika
hanar. Det uppstår alltså ett ”gap” mellan antal använda tikar och hanar. Jag redovisar gapet i hur
många procent av tikarna som använt samma hanar per år. Det är inte riktigt rättvisande, men ger ändå
en bra bild av eventuell matadoravel och hur den förändrats de senaste åren. Är gapet procentuellt
stort så indikerar det att ett antal hanar överutnyttjas i aveln och blir så kallade avelsmatadorer. Är
de sen nedärvare/bärare av sjukdomsanlag så blir det ett problem för rasen i framtiden, vilket vi sett
tydligt inom våra raser tidigare. Här nedan visas antal tikar och hanar som gått i avel samt gapet:
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Tikar
Hanar
Gap i %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
82
69
63
78
91 81
69
63
79
59
57
52
43
43
46
64 52
50
47
57
46
47
37
38
32
41
30 36
28
25
28
22
18

Tittar man på siffrorna ovan så visar det med tydlighet att gapet minskat (halverats). Tikarna väljer
i större omfattning olika hanar idag än tidigare. Spridningen på använda hanar blir större vilket är
mycket positivt för rasen i stort. Fler hanhundsägare väljer också att inte para för många tikar samma
år. Att para 1 max 2 tikar per år är nog det optimala för rasen.
Kullstorleken för den finskaspetsen har börjat stiga och har sin topp 2010 med 4,3 valpar i snitt per
kull. Vi tycker nog att rasen bör ligga mellan 4-5 valpar i snitt per år. Svenska genetiker säger att
kullstorleken ger en god bild av den genetiska variationen i en ras. Vi ser att kullstorleken börjar stiga
från cirka 2004 och framåt. Det är ungefär från 2004 som andelen höga inavelsparningar(över 6,25
%) minskat kraftigt. Allt tyder på att även parningar mellan 2 – 6,25 % minskat kraftigt, vilket den
genomsnittliga inavelsgraden för rasen troligen indikerar.
Exempel
Hur dessa kan kopplas samman för att få en bild av rasens tillstånd i sin helhet kan nedanstående
exempel visa:
År 1994 såg det ut enligt följande:
En genomsnittlig inavelsgrad om 2,4 % gav en avelsbas om 104 individer och ett gap i djur använda
i avel motsvarande 43 %. Kullstorleken var på 3,7 valpar/kul. Detta ger ökande släktskapgrad, smal
avelsbas(matadoravel), stora genförluster och begränsad genetisk variation.
År 2010 såg det ut enligt följande:
En genomsnittlig inavelsgrad om 1 % gav en avelsbas om 250 individer och ett gap i djur använda i
avel om 17 %. Kullstorleken är i stigande och slutar på ”all time high” 4,3 valpar/kull. Detta ger låg
släktskapsgrad, bred avelsbas, små genförlusterna och god genetisk variation.
Slutord
Allt detta sammantaget är positivt för rasen, förekomsten av genetiska defekter minskar, vi får med
tiden en bredare avelsbas med fler alternativa avelshanar och tikar. Vi kommer att kunna tillföra eller
förstärka viktiga pusselbitar ur ett genetiskt-, jaktligt- och/eller exteriört perspektiv. Samtidigt som
man har möjligheten att förhindra förtätning och spridning av sjukdomsanlag och icke önskvärda
jaktliga och exteriöra egenskaper.
Avelsråden för finskspets

Utställningar

SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR

SKK / 2011-11-29

					
Tillfälle
Ort
Typ Arrangör
Dag
Noteringar
20120804-022 MALUNG
nat
SSF/ Dalarna
LÖR
20121110-007 VEMDALEN
nat
SSF/ Jämtland
LÖR
20121124-003 ARVIDSJAUR
nat
SSF/ Norrbotten
LÖR
ändr fr 17/11
20121201-001 GUDMUNDSBYN nat
SSF/ Västernorrland
LÖR
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Utställning
Stöde

Det var bra i ”drag” i finvädret på SSF Medelpads
utställning i Stöde, söndagen den 29:e april.
49 hundar ställdes ut, veterinären kollade
knäleder och undersökte 24 st. hundar (alla utan
anmärkning), knivmakaren Jan Engberg visade
upp sina ”smycken” till knivar, Jägareförbundet
hjälpte till med flyktskyttet vid skyttesimulatorn
och Jakt.se marknadsförde utrustning…
Domaren, Tomas Eriksson, hade ett grannlaga jobb
att bedöma alla hundar och hade överlag väldigt
lite negativ kritik till hundarna även om han var
återhållsam med prissättningen.
I valpklasserna blev Överstjuktans Coffy, ägare
Mikael Åsman, bästa valp före Knakadalens Peikko,
ägare Örjan Sahlin. HP fick också Ayla, ägare Björn
Lundgren och Överstjuktans Gunnar, ägare Jörgen
Fredriksson & Jenny Hansson.
Bratthögens Nilas och matte...

Bästa Finsk spets blev, Kaitum Dalens Boss, ägare
Gunnel Elgendahl med Ck. Kaitum Dalens Boss
mötte i hanhundsklassen bl.a. Häggingåsens Ymer,
ägare Niklas Stöök, som erövrade CK och Cert och i
kampen om Bäst-I-Rasen mötte han Tjäderfightens
Aili, ägare Berith Johansson. ”Bossen” segrade
och blev BIR och Tjäderfightens Aili BIM.
Tjäderfightens Aili fick också sitt tredje Cert och
blev därigenom Svensk Utställningschampion att
lägga till det tidigare jaktchampionatet.
Vi gratulerar!

Knakadalens Peikko och Överstjuktans Coffy med hussar
flankerar domaren Tomas Eriksson.

Bland Norrbottenspetsarna blev Bratthögens Nilas,
ägare Bertil Pettersson, bästa hanhund liksom Bäst
i rasen (BIR).

Kaitum Dalens Boss och Tjäderfightens Aili mottar utmärkelser...
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Bland Finsk spetsarna erövrade också Tajgans Red
Hot Chili Pepper, ägare Anita Hästdahl ett CK
liksom reserv Cert.

BIS Kaitum Dalens Boss, vars husse, Kjell Bohlin, har
svårt att sluta le...

I kamp om Best-In-Show segrade den finska spetsen
Kaitum Dalens Boss.
I uppfödarklassen visade Tajgans Kennel, ägare P-G
Johansson, fyra hundar och erövrade ett HP.

Fyra representanter för Taigans kennel.
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Resultat SSF Medelpad 4/29/2012
Stöde

Hund
Ägare
Klass
kv kk bh bt HP, CK, Cert BIR & BIS
Överstjuktans Gunnar Jörgen Fredriksson & Jenny Hansson valp					
2, HP
Överstjuktans Coffy
Mikael Åsman
valp					 1, HP, Bästa valp
Ayla
Björn Lundgren, Stöde
valp					 1, HP
Knakadalens Peikko
Örjan Sahlin, Kovland
valp					 1, HP
Odensala Skogens Zacko Dario Poll, Bergeforsen
Junkl
G
Tjärbäckens Karex
Fredrik Ekman, Sundsvall
Junkl
G						
Tiger
Jörgen Öman, Täfteå
Junkl
G
Klingermyrans Thrax
Per Grannå, Sundsvall
Junkl
V 1					
Morforsens Gekko
Johan Wiklund, Härnösand
Junkl
V 2					
Zap
Annelie Andersson, Härnösand
Junkl
S						
Bratthögens Nilas
Bertil Pettersson, Sveg
Ökl
E 1 1		 CK, BIR
Raskflons Molle
Fredrik Skoglund, Bergsjö
Ökl
S						
Grenjeholens Troj
Anders Ahlin, Färila
Ökl
G						
Kozz
Sara Wikström, Matfors
Ökl
V 3					
Degelbergets Enter
Maria Blom, Ljustorp
Ökl
V 2					
Aya
Göran Hofling, Njurunda
Junkl
G						
Pilkalampinoppis Py
Stefan Grönberg, Bergby
Junkl
G						
Lybergets Vera
Roger Svedlund, Gnarp
Junkl
V 1					
Kroknäbbens Kiva
Olov Eriksson, Lit
Ökl
S						
Trissa
Maria Blom, Ljustorp
Ökl
V 1					
Viltmästarns Pinglan
Göran Hofling, Njurunda
Jkl
S						
Jahti Harjun Jarmo
Bert-Ivar Pettersson, Njurunda
Junkl
V 4					
Ramsjöskogens Chivas Anders Lidén, Järbo
Junkl
V 3					
Tajgans Pikku Paska
Lars Karlsson, Bräcke
Junkl
V 1					
Skarjaks Ferry
Mats Näslund, Backe
Junkl
V 2					
Kolåsens Zami
Göran Norin, Järvsö
Ukl
E 1					
Utterdalens Mix
Mikael Christiansson, Bjuråker
Ukl
V 2					
Tajgans Harry
Anita Hästdahl, Ånge
Ökl
V 3					
Röjmyrens Ante
Anders & Mayken Hellman, Kramfors Ökl
G						
Tajgans Trolle
Jens Löfstedt, Östersund
Ökl
G						
Zakko
Johan Strand, Harmånger
Ökl					 Deltog ej
Reivos Iso
Ann-Kristin Eriksson, Sundsvall
Ökl
G						
Spetsbackens Charlie
Marcus Orjala, Östavall
Ökl
V						
Vackeråsens Birk
Lars Södergren, Matfors
Ökl
E 2					
Hällkroks Yatzy
Mikael Albertsson, Gällö
Ökl
G						
Kaitum Dalens Boss
Gunnel Elgendahl, Stugun
Ökl
E 1 1		 CK,BIR
Tjäderlekens Moskko
Vidar Rosén, Kvissleby
Ökl
V 4					
Tjäderlekens Penti
Ove Sallander, Bjuråker
Jkl
kep						
Häggingåsens Ymer
Niklas Stöök, Hammarstrand
Jkl
E 1 2		 CK, Cert
Peijakkan Isku
Mats Persson, Gnarp
Jkl
V 3					
Hemvikens Leo
Urban Andersson, Fåker
Jkl
V 2					
Kielo
Daniel Sundström, Timrå
Junkl
G						
Utterdalens Trolla
Egon Rongdén, Sörberge
Ukl
kep						
Tjövas Cikka
Örjan Fjellner, Vemdalen
Ukl
V 1					
Mini
Anita Hästdahl, Ånge
Ukl
V 2					
Koppelos Maj
Entre Trading, Liden
Ökl
G						
Tajgans Mimmi
Tycko Simonsson, Offerdal
Ökl
V 1					
SJCH Tjäderfightens Aili Berith Johansson, Åsele
Jkl
E 1		
1 CK, Cert, BIM
Tajgans Red Hot Chili Pepper, Anita Hästdahl, Ånge
Jkl
E 2		
2 CK, Reserv Cert
Uppfödarklass:											
Tajgans Kennel
P-G Johansson, Ånge						 HP
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En predatorjägare av rang!

Bernt Jonsson Hjältanstorp,
Torpshammar värnar verkligen om
skogsfågelns tillväxt. Här på bild
med årets fångst (hittills) 10 rävar
och 16 mårdar.
Foto Jan Stark, Hudiksvall

Gå på utställning!!
Har egentligen endast två olika sorts arrangemang för våra hundraser och det är jaktprov
och hundutställning. På senare år har det tyvärr
visats ett vikande intresse för båda dessa kategorier av tävlingar. Man kan tycka vad man vill om
”Skönhetstävlingar” för hundar framförallt om
man köpt hunden enkom för jakt eller sällskap.
Oavsett vad man har för ändamål med sitt hundägande så anser jag att man bör ställa ut sin hund
åtminstone att par gånger och detta oavsett vilken
kvalité hunden har rent exteriört.

En annan sida, som jag själv anser vara en stor del av
tjusningen, är att man på utställningen träffar folk
från andra platser som har samma intresse vad gäller
jakt och hundar och man kan få många råd och ta
del av andras erfarenheter.

Varför då? Kanske någon frågar. Man vet ju av egen
erfarenhet att det är en medelmåtta eller en dålig
hund exteriört, varför då offra tid och pengar på
att ställa ut den? Jo men hunduppfödning sker ju
i konkurrens, och då är det mycket viktigt att även
uppfödarens mindre lyckosamma parningar kommer fram ur mörkret och får en officiell status. Har
man dessutom fått en pärla till hund så kommer
man snabbt att upptäcka spänningen i att ställa ut
hunden.

Staffan Forsslund

En sak är säker man behöver aldrig skämmas över
den egna hundens exteriör, vi kan som valpköpare
påverka den väldigt lite, utan allt faller tillbaka på
uppfödaren, utom i ett enda fall och det är om den
är för tjock! Man behöver därför aldrig skämmas
över sin hunds utseende, så gå på utställning!
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Tjäderhöna

Vi kommer att försöka skaka liv i predatorjakten
från och med i år igen, förhoppningsvis så kommer intresset att bli högt så att det blir intressant
och spännande.
Resultat kommer att redovisas löpande under tävlingens gång på nedanstående adress:
http://www.ssf.skucku.se/rovdjur/predatorjakten.
htm
Poäng tilldelas varje skjutet/fångat vilt efter nedanstående skala
Räv.......................... 70p
Mård....................... 70p
Grävling.................. 50p
Mink....................... 50p
Kråka,Skata............... 5p
Vitfågel..................... 5p
Nötskrika,Kaja.......... 5p
Skicka uppgifter om skjutet vilt till:
Kela Sifvertsson. Skucku 226. 84040 Svenstavik
kela@skucku.se. Tel: 0687-51048, 070-2853017
Bilder på diverse fångat/skjutet vilt under jakten
ger ett plus i kanten. Pris till vinnaren kommer att
delas ut på årsmötet 2013 Även kommer det att
lottas ut pris bland deltagarna.
Styrelsen SSF Jämtland/Härjedalen

Hårt sittande fågel
Unge Herr William Åkerstedt smyger med stor
framgång på ett ståndskall. Tjäderhönan sitter som
fastkedjad i granen trots att William ruskar om
kvistarna. Man förvånas hur mycket fåglarna tål
när bössan är hemma i vapenskåpet.
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Många hundar i blåsten...
Inte mindre än tolv hundar kom till start vid SSF Medelpads senhöstprov i Matfors/Gnarp
den 25-28 november. Totalt gjorde dessa 14 starter varav fyra av starterna nådde 3:e
pris. Vi gratulerar dessa som utifrån förhållandena gjorde fina prestationer.
Resultat:

Hund

Äsässän Sessan
Mitsi
Kronohovs Kati
25- Tulo
nov Tajgans Pyry
Mitsi
Viltmästarns Pinglan

26nov Fort Hjort Jeppe

Titus
27- Zakko
nov Koppelos Mimmi
Fort Hjort Trix
28- Maja

nov Äsässän Sessan

Ägare
Per-Olof Persson
Lennart Jönsson
Mats Karlsson
Håkan Jonsson
P-G Johansson
Lennart Jönsson
Göran Hoﬂing
Matti & Lea
Torvela
Per Gannå
Johan Strand
Timo Kortelainen
Egon Rongdén
Lars Persson
Per-Olof Persson

Poäng
64
57
40
23
6
51
38

Pris
3
3
0
0
0
3
0

9
47
7
6
55
34
8

0
0
0
0
3
0
0

Snitt antal finnandemöjligheter under de fyra dagarna blev 1,7 fåglar.
Tyvärr drabbades provomgången av mycket kraftig blåst vilket gjorde att fåglarna var
svåra att hitta och mycket skygga.
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Rapport

Hedlund.
Jaktprovsdomare-Flest dömda prov: Evert Lindberg,
20 prov, Martin Markusson, 17 prov och Jan
Engman, 12 prov. Dessa utomordentligt flitiga domare tilldelades penningpriser i fallande skala.

från Mellansverige.
Då är det så dax att säga tack och hej till vintern
igen. Om man hade talat i idrottstermer så har vi
nyligen passerat krönet på den brantaste backen
och det är bara lättsam utförslöpning kvar. Med
andra ord är vi än en gång på rätt sida om jaktsäsongen.

Att sedan prisutdelaren Mattias Åkerstedt påpassligt smög fram en oinstiftat hyllning till vår nationalras och Årets Skällande Norrbottenspets, kan
man förstå då hans egen Pötbobäckens Gry fanns
med på topp trelistan som för övrigt tronades av
Tunnersjöbäckens Walle, äg Ulf Hansson.

Riksårsmötet som i år hölls i Vännäs strax utanför
Umeå arrangerades av Västerbottens Kustland.
Mellansverige hade satt stora förhoppningar till de
motioner som inskickats. Våra motioner handlade i
korthet om kvalificering till Skallkungen via rörliga
prov men även kvalificering via andra klubbars utlysta prov.
Med anledning av den rovdjurssituation som råder
blir det allt svårare att starta utlysta prov vilket leder till att möjligheten att meritera/kvalificera våra
medlemmars hundar kraftigt försvårats.
Tyvärr kan man bara konstatera att våra ideèr ogillades och röstades ner.

Kvällen avslutades med god mat och trevlig samvaro
i hotellets matsal och Västerbottens Kustland ska ha
all heder för det väl genomförda arrangemanget.
För att återgå till Mellansveriges förehavanden så
har vi bekymmer med den vakans som uppstått på
utställningssidan. Vi söker med ljus och lykta efter
en utställningsansvarig och i skrivande stund har vi
ännu ingen lösning på problemet. En vädjan till er
medlemmar, kom gärna med tips på personer som
skulle kunna vara intresserade!
Från och med i år träder de nya provreglerna i kraft,
vilket betyder att pejl kan få användas i sparsam utsträckning. En del andra mindre förändringar blir
också gällande. En uppdatering av reglerna på vår
domarstab kommer att göras under vår/sommar och
dessa kommer att vid två tillfällen ha möjlighet att
förkovra sig i de nya reglerna.

Att de klubbar som inte brottas med samma frågor
inte ser problematiken kanske man kan förstå.
I övrigt förvånas jag över att det i tankarna hela
tiden poppar upp minnen från skolårens religionskunskap, och särskilt det där avsnittet som handlade
om ”Judas silverpenningar”?

Apropå jaktprov, har du aldrig startat din hund på
prov så passa på! SSF Mellansverige har tagit beslutet att försöka öka antalet jaktprovsstarter genom att
erbjuda gratis första jaktprov (rörligt). Hundägare
betalar endast eventuell reseersättning direkt till domare.

Den lärdom man får ta med sig är att en motion
måste vara skriven så att inga andra tolkningar än
den tänkta kan göras och vi får därför ta detta med
oss som en bakläxa inför kommande årsmöten.
En höjning av medlemsavgiften på 20:- kr till kommande år klubbades igenom med motiveringen att
vi står inför en stor kostnad då ett nytt rasdataprogram måste utvecklas. Tanken är att vi i framtiden
ska kunna mata in data från te.x jaktprov/utställning, sjukdomsbilder, avelsunderlag osv. för att sedan kunna samköra uppgifter med grannländerna.
För att gå i land med en sådan satsning bör avsättningar börja göras redan nu.

Om förstastarten sker på utlyst prov får hundägaren
en reducerad startavgift med 200 kr.
Så kom igen! Din medverkan är viktig för den framtida avelsverksamheten. Vår strävan är att utveckla
och bredda våra jakthundsraser så anmäl er till något/några av våra utlysta jaktprov, eller varför inte,
ett rörligt där du kan gå på egna eller lånade marker.

Fullmäktigemötet avslutades med prisutdelningar
där förstapristagarna i korthet kan nämnas:
Årets Skällande Fågelhund: Tjäderlekens Maksi, äg
Anders Johansson.
Unos Minne: Hägginåsens Kennel, Daniel Bykvist.
Kennel Rahans Vandringspris: Yrcha, äg, Roger

Minst lika viktiga är utställningarna så kom ihåg att
anmäla dig vår utställning i Malung lördagen den
4 augusti!
Läs mer i annonser om jaktprov och utställning på
annat ställe i detta nr. av Ståndskall!
Skön sommar! Ronney Skoog
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Lyckad Klubbdag
i Storuman!

En bilfärd på över 30 mil tur och retur stoppar
inte ideella styrelseledamöter från att arrangera en klubbdag i Storuman. Vädret var på arrangörernas sida, med endast en kall vindpust
och inget regn.

Sponsorer för dagen:
Nya Risbäcksgården
Vandrarhem 0942-400 29
Mats Lindgren

Klockan 11 anlände 27 hundar med deras ägare.
Ordförande hälsade alla hjärtligt välkommna och
det bjöds på kaffe med tilltugg. Efter kaffetåren
körde Miranda Frings igång med ringträning, där
hon påtryckte att rätt koppel, lydnad, socialträning samt kroppshantering av hunden var AO för
att lyckas ställa sin hund fint i ringen.
Då ringträningen var avslutad och hundarna var
lämpligt trötta i huvudet, serverade Kurt Sivertsson och Martin Markusson goda hamburgare.
Sen fick alla deltagare gå en intressant tipsrunda
som hade fina vinster i potten från Hundkällaren
i Storuman, Jägareförbundet, och Norra Skogsägarna. Det såldes även en lottring där vinsten var
två jaktdagar för två personer inkl. boende och
jaktkort i Risbäck. Denna fina vinst sponsrades
av SCA och Nya Risbäcksgården och den lyckliga
vinnare av denna vinst var Martin Markusson. Vi
vill tacka alla våra sponsorer för Eran givmildhet!
Innan lottdragning och presentation av vinnare på
tipsrundan, berättade Ordföranden Kurt Sivertsson om jaktprovsregler och vilka tider alla prov
körs igång.
Dagen till ära, var en mycket trevlig dag, med
positiva hundägare och fina hundar. Roligt var
det dessutom att det dök upp lite andra raser på
ringträningen, vilket alltid är positivt för alla hundar att få träna det sociala beteendet och vem vet,
dessa kanske blir sugen att skaffa sig en trädskällare, då dom ser hur trevligt vi har på våra träffar!
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Styrelsen vill tacka alla som deltog på klubbdagen
och önskar även alla lycka till på alla utställningar
och prov framöver!
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Staffan Forsslund

att fågelprov endast förekommit i Norrbotten i
Norrbottens Älhundklubbs regi, så var andelen
renodlade sällskapshundsägare i vår unga klubb stor.
Även då befarade man att intresset för utställningar
skulle minska. Det gjorde det lyckligtvis inte. Inte
på SSF:s utställningar möjligen på SSK:s söderut i
landet.
Är det fel på certifikatsbestämmelserna för våra
raser? I Finland kan Du ta tre certifikat utan
jaktprovsmeriter, men därefter är Du spärrad tills
Din hund har klarat av jaktprovsmeriteringen, Du får
alltså inte tävla om certet eftersom Din hund redan
har tre. Här delar man endast ut ett cert i klassen
bästa hanhund respektive bästa tik. Om den bäste
är spärrad så går certet till den näst bäste osv. När de
nya utställningsbestämmelserna var ute på remiss,
tog vi det som naturligt att det endast skulle kunna
delas ut i jakthundsklass och då till samtliga hundar
som domaren ansåg vara av ck-kvalité. Men var det
verkligen ett rätt beslut? För mig var det självklart.
Den ena orsaken var att jag en gång kämpat med
näbbar och klor för att få igenom möjligheten att
få dela ut flera cert i jakthundskonkurrensklassen,
eftersom ett ck innebar att ”domaren anser hunden
vara av sådan kvalité att om inte vinnande hund
fanns eller om annan merit saknas skulle den
belönats med certifikat”. Den andra orsaken som
dök upp i tanken var, att få dela ut endast ett cert,
så skulle intresset för våra utställningar minska
ytterligare. Men tänk efter kära läsare, det vore
kanske roligare att kunna ta ett cert direkt! Har Du
en ung hund som verkar lovande exteriört, varg i
markerna, svårt att komma in på ett utlyst prov på
vargfritt område eftersom Du inte är domare. Första
starten på en utställning skjuts upp på framtiden.
Men kunde Du ta certet direkt skulle det kanske
locka till ett tidigare deltagande.

Staffans ruta

Varför minskar intresset för
utställningarna?

Över detta faktum har det diskuterats ganska
mycket de senaste åren. Hur kommer det sig
att en riksutställning bara lockar ett tjugotal
deltagare! Det är ljusår från rekordåren då
Storuman 1983 hade 140 och Kramfors 1987
hade 144 deltagande hundar!!!
Vad kan detta bero på? En farhåga som fanns när
vi övergick till representativ demokrati på våra
riksårsmöten var just detta att då skulle intresset
för riksutställningen minska, på grund av att det
var endast av lokalklubbarna valda fullmäktige
som hade anledning att åka på årsmötet med
efterföljande riksutställning. På lång sikt kanske det
hade någon betydelse men det är svårt att belägga
statistiskt.

Dåliga registeringssiffror? Vi har i många år legat
på ungefär samma nivå och ändå har vi en vikande
trend. Den finska spetsen har en gång i tiden varit
uppe i drygt 500 registreringar per år, men det var
endast i några få år. I övrigt har registreringssiffrorna
legat ungefär som nu i alla fall inte så att de
motiverade ett sjufaldigt högre deltagande på en
riksutställning!

En annan frågeställning som framförs är att förr
var årsmötet med efterföljande riksutställning alltid
första helgen efter påsk. Många tog och tar ledigt
under påskveckan och avslutade då ledigheten med
årsmötessupé och deltagande på riksutställningen
oavsett om man var delegat eller ej.
Det första ”kriget” inom klubben var en gång
införandet av jaktprovsmerit för att få tävla om
certifikatet. Eftersom klubben var nystartad och

Reklamen? Förr utsåg styrelsen en referent till våra
överlägset största evenemang: Skallkungtävlingen,
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riksutställningen och landskampen. Det kunde vara
allt från en person för alla tre till tre olika personer
en för varje evenemang. Intervjuer fotografier, det
ger en helt annan tyngd än ett kort på två BIShundar och en domare. Har lockelsen att deltaga på
”exteriöra SM för skällande fågelhundar” kommit i
bakgrunden eller har vi kommit så långt med den
renodlade jaktliga inriktningen, att vi ger blanka
faen i hur hundarna ser ut bara de jagar, då gäller

det bara att få ett så bra pris att min hund kan bli
SE JCH! Det klarar man i regel genom ett enda
deltagande. Risken med denna typ av inställning,
om den blir dominerande, är att vi då så småningom
får en annan finnspetstyp som inte alls håller måttet
i rasens hemland. Enligt vissa finska domare är vi
tyvärr på god väg dithän!
Vi höres!
Staffan Forsslund

Jaktproven SSF:s livsnerv!
Vi bedriver två typer av prov i vår verksamhet och
det är jaktprov och utställning. Hos oss kommer
relativt sett ganska få hundar till start på våra
jaktprov. Annat är det i Finland, där har
Man tydligen ett mera utpräglat intresse av att
tävla på jaktprov.

En av anledningarna som hindrar många från att
starta är att hunden inte jagar rent. Att den då och
då hemfaller åt diverse olater, som att skälla ekorre
eller en och en annan älg. Detta ska inte behöva vara
något hinder. Med nuvarande provregler så påverkar
det endast helhetsintrycket.

Vi har som bekant två typer av jaktprovsarrangemang: Utlysta prov och rörliga prov. De utlysta
proven äger rum på en bestämd tidpunkt och på en
viss plats. Inbjudningar till dessa prov sker genom
annonsering i Ståndskall. Den andra typen av prov,
de rörliga äger rum i princip hela den tid det är lovligt att jaktträna en skällande fågelhund. Vid dessa
prov är det tillåtligt att gå prov på sin egen jaktmark
eller annan mark där man har tillåtelse att jaktträna
sin hund. Varje lokalklubb har sin egen generella
annons för de rörliga proven med till vem som tar
emot anmälan, startavgift m.m.

Personligen föredrar jag de utlysta proven och detta
av flera anledningar. Den främsta är att då träffar jag
likasinnade kamrater med vilka diskussionens vågor går höga, både vad gäller jakten och hundarna,
sedan får man en mera rättvis värdemätare på den
egna hundens prestation. Inte så att det är någon
skillnad på domarnas bedömning utan man får veta
direkt vad de andra hundarna fått för resultat och
kan jämför dessa med sin egen hunds.
Går jag ett rörligt prov en morgon och hunden skäller ihop 68 poäng så vet jag inte om det var bra eller inte under rådande omständigheter, för det finns
ingenting att jämföra med. På det utlysta provet kan
samma resultat visa sig vara väldigt bra i förhållande
till vad mina medtävlandes hundar presterat samma
dag.

Varför skall man nu till varje pris starta sin hund
på jaktprov?
Svaret borde egentligen vara självklart! Personligen
tycker jag att man är skyldig hundrasen och dess
framtid åtminstone ett par starter både på jaktprov
och utställning. Om det inte fanns några jaktprov
skulle vi inte veta var de goda hundarna fanns och vi
skulle inte ha en aning om vilka resultat de olika avelskombinationerna givit. Valpköparna skulle famla
i ett ständigt mörker och lita helt och hållet på uppfödarnas muntliga utfästelser.
Sedan är det förbaskat roligt! Här handlar det om en
prestation. Den kan variera med årstid, väder och
terrängtyp. Som hundägare och jägare vet man efter
genomförd provomgång om hunden kan bättre eller inte, om hunden underpresterade eller att fåglarna lyste med sin frånvaro är det bara att försöka
en gång till.

Starta Din hund till hösten och väl
mött i provmarkerna!
Staffan Forsslund
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Riksutställningen

funnits annons om utställning i Pajala och när detta
skrivs ligger ut info om Stöde och Östersund men
en blänkare om riksutställningen var det ingen som
orkade med. Riksutställningen förtjänar och måste
få en mycket bättre uppbackning och status än den
har idag. Kom ihåg en sak, genomförandet kan man
delegera i detta fall till lokalklubben men aldrig ansvaret.
Ingen skugga skall falla på lokalklubben VB/kustland som fått det otacksamma uppdraget som arrangör. Allt runt utställningen flöt på och fungerade
perfekt. Men utan hundar och publik blir hela tillställningen ändå avslagen.
Som vanligt när man framför åsikter som kan uppfattas som kritiska skall man inte förvänta sig applåder från de ansvariga. Man blir istället betraktad
som grinig och negativ men det omdömet går ändå
att leva med. Mitt motiv till att jag överhuvudtaget
skriver denna artikel är omtanke om raserna och ett
försök att åstadkomma en förändring eftersom det
är viktigt för den exteriöra utvecklingen.
De utställda hundarna skall också få sitt. De nya
utställningsreglerna fungerar klart bra. Utom på en
punkt. Jag saknar hp i junior och unghunds klass.
Tidigare kunde man utdela hp till särskilt lovande
unghundar men det är inte möjligt idag. Jag har alltid varit återhållsam med att dela ut ck till främst
juniorer eftersom jag genom åren sett alltför många
exempel där ck hundar som juniorer vid vuxen ålder
blivit alltför grova och tunga. Exteriört bra hundar

- en avslagen pilsner.

Ensam i bilen på väg mot Vännäs och årets
Riksutställning som jag efter viss tvekan åtagit
mig uppdraget att döma, går mina tankar till
svunna tider.
Tankarna stannar vid -70 o -80 talets resor till
”finska vinterdagarna” som rookie tillsammans
med mina dåtida mentorer Rune, Gustaf och
Tore.
Årsmötet med massor av hundmänniskor, många
och långa tal utdelning av diverse utmärkelser.
Eftersom jag inte är finskspråkig förstod jag inget av
vad som sades men högtidligt och fint var det.
Så deras riksutställning med bedömning i tre utställningsringar. På plats vid ringarna förutom utställare
styrelsefolk, avelsråd, uppfödare och många intresserade.
Riksutställningen i Vännäs måste vara något av ett
bottennapp. Totalt sex deltagande norrbottensspetsar en valp, två juniorer, två unghundar samt en (1)
vuxen hund. Bland dom finska spetsarna var deltagarantalet sexton (10 vuxna) vilket gör att antalet
utställda hundar blev 22. Glest med åskådare runt
ringen, flertalet deltagare från gårdagens riksårsmöte
hade ju gjort sitt och åkt hem.
Hur kan det bli så? Vad sänder det ut för signaler?
Riksutställningen var ju tänkt som utställningsverksamhetens elitmönstring, motsvarighet till skallkung tävlingen där medlemmar från hela landet
träffas och ställer ut sina hundar. Där uppfödare, avelsråd och styrelse ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om avelsmaterial och rasernas utveckling.
Eftersom klubben jobbar utifrån en dubbel målsättning att förbättra både jakt och exteriör borde ju
detta vara en självklarhet och något som klubben
ställer sig bakom.
Man frågar sig. Vill verkligen SSF riks ha en riksutställning? När man ser lokalklubbarnas utställningsprogram som ju riksklubben godkänt blir man
tveksam. För Västerbotten ser det ut enligt följande:
Åsele 25/3, Storuman 14/4, Vännäs 22/4. Alltså tre
utställningar i närområdet på mindre än en månad. Till det skall läggas en fjärde i Robertfors 5/2.
Verkligheten är kanske den att hundägarnas både
tid, intresse och plånbok inte räcker till för att ställa
ut över allt? Riksklubben har i vart fall inget gjort
för att värna den egna utställning som ju riksutställningen är. På klubbens hemsida, startsidan har det
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får ändå sina meriter senare i livet. Denna min åsikt
”drabbade” norrbottensspets junioren Tjärbäckens
Karelin som är en lovande hanne som har möjlighet
att bli riktigt bra.
Bland de finska spetsarna var vinnaren championhannen Fort Hjort Jeppe klart bäst. Han försvarar sin titel alla dagar i veckan. Bland tikarna var
Luokanjarkas Raija den jag fastnade för främst genom en stramare rygglinje än sina två medtävlare.
Totalt fem ck delades ut, en titt i SKK hunddata
visar att fyra av hundarna var tidigare Bir vinnare.
En intressant observation två av hundarna var
norskuppfödda och ingen av ck hundarna hade en
svenskfödd fader. En ren tillfällighet eller??
När tikarna bedömdes fick jag känslan att jag befann mig i en stövar ring. Fullständigt tyst, inga
skall, i några fall föll svansen ned och så skall inte
finnspetsens kynne vara. Den skall vara uppmärk-

sam och oförvägen och ge intryck av vakenhet, livlighet och självsäkerhet. Avlar vi fram hundar med
så veka psyken är jag rädd att vi skickar ut barnet
med badvattnet.
Avslutar med förhoppningen att alla sanna norrbottenspets och finnspets vänner är mina vänner och
att i den skaran allt fler skall komma till insikt att ck
på utställning och 1:a på jaktprov inte är en mänsklig rättighet. Socialismens grundfilosofi kan inte
tillämpas inom hunderiet. Endast med tuffa regler
och krav kan målet att förbättra den skällande fågelhunden uppnås. Även om det kommer att ske på
bekostnad av antalet medlemmar i klubben och antalet hundar som startar på jaktprov och utställning.
Harads i maj 2012
Stig Brännvall
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Under årens lopp har Roger varit anlitad inom
SSF:s riksstyrelse på olika nivåer, bl.a. suttit i valberedningen ett antal år och nu som sammankallande
för provregelkommittén.

Guldnålen
2012
Roger Hedlund SSF Jämtland/Härjedalen
Roger började som medlem i klubben runt -89
och utbildade sig snabbt till jaktprovsdomare
och provledare. Med sin entusiasm och sitt brinnande intresse för Trädskällarjakten blev han
snabbt en respekterad medlem i SFF.
Efter några år som provledare och ansvarig för organisationen kring olika Elitprov i Jämtland föddes
idén att skapa ett Elitprov över fyra dagar där han
hade ambitionen att samtliga hundar som anmäldes
också skulle få minst en startmöjlighet. I och med
att Roger blev ordförande i SFF Jämtland förverkligade han idén tillsammans med några andra eldsjälar i klubben. Fyradagarsprovet utlystes på de bästa
marker klubben kunde uppbringa. Roger lämnar
inget åt slumpen, varken vad det gäller marker eller
organisation kring proven. Han bidrar också alltid
med sin inställning till en gemytlig atmosfär runt de
prov han är ansvarig för.
När de nya provreglerna kom, utbildade sig Roger
till utbildningsledare och med sin jaktliga erfarenhet
och sin inlevelse i regelverket blev Roger en mycket
uppskattad utbildningsledare i de lokalklubbar där
han blev anlitat inom SSF. Roger är mycket duktig
att på ett pedagogiskt sätt förklara teoretiska moment så att alla förstår bakgrund och verkan av olika
situationer i de olika avsnitten i domarutbildningen. Han har den unika förmågan att kunna lyssna
och förstå hur den han diskuterar med tänker, för
att sen kunna vrida på saken och på ett pedagogiskt
sätt förklara det komplexa i saken.

Roger har allt sedan starten i klubben varit nyfiken
och drivit aktuella frågor på ett engagerat och strukturerat sätt, där han alltid gett alla inblandade möjlighet att göra sin röst hörd. Han har också ett stort
intresse kring exteriören på våra raser där han varit
engagerad i olika arbetsgrupper.
Utöver sin karriär som funktionär har han också
deltagit och tävlat vid både Skallkungstävlingar och
Nordiska Mästerskap med sina hundar. Han har alltid bidragit och delat med sig av sin energi och sin
kunskap och alltid varit en uppskattad och välkommen gäst och deltagare.
Som funktionär inom SSF Jämtland-Härjedalen har
han ända från det att han blev provledare i början av
90-talet, suttit som provledare på minst ett prov per
år inom sin lokalklubb. Samt dömt ett oräkneligt
antal hundar under sin tid som domare och provledare. Nämnas bör att han avstått att starta sina
egna hundar från start på prov för att istället kunna
döma andra nya medlemmars hundar. Hösten 2011
var första gången han går till start med en hund i
Vemdalen på 11 år! Vemdalen är SSF J-H:s bästa
provmarker. Med detta visar Roger att han är en
person som alltid sätter andra före sig själv.
Han har också inom lokalklubben varit drivande för
att andra lokalklubbars hundar ska beredas start vid
våra utlysta prov.
Det sista stycket i denna berättelse om Roger
Hedlund tycker vi i SSF J-H är att med råge fylla
kraven för att han ska tilldelas Guldnålen.
Härmed yrkar vi på att Roger Hedlund SSF J-H ska
tilldelas guldnålen vid SSF:s Riksfullmäktigemöte
våren 2011.

Guldnålen
2012

SSF J-H:s styrelse gm.
Lars Persson
Ordförande.
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Guldnålen
2012

Guldnålen
2012

Jan Andersson SSF Gävleborg

Bengt-Olov Norberg SSF Medelpad

SSF/Gävleborg föreslår härmed att guldnålen,
som utdelas vid årsstämman 2012, skall
tilldelas Jan Andersson,
Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal.

Bengt-Olov började jaga med finsk spets i slutet av 70-talet och blev medlem i SSF början av
80-talet. 1984 blev Bengt-Olov jaktprovsdomare och 1988 provledare. Han har sedan dess
varit aktiv domare och provledare och håller årligen i ett senhöstprov i lokalklubben.

Som skäl till detta förslag skall bl. a. anföras följande:
Mångårig ledamot av SSF:s provregelkommitté.
Sedan länge ordförande för SSF/Gävleborg.
Sedan ”urminnes tider” ansvarig för det högklassiga
Kårböleprovet.
Framgångsrik uppfödare – om än i liten skala.
En mycket positiv företrädare för SSF.
Storvik dag som ovan SSF/Gävleborg efter hemligt
telefonmöte övriga styrelsemedlemmar.
Staffan Forsslund, sekreterare.

Guldnålen
2012

Sedan 1990 har Bengt-Olov varit utbildningsledare i klubben och har sedan dess hållit domarutbildningar regelbundet.
Inom lokalklubben har Bengt-Olov verkat som
styrelseledamot och sedermera ordförande. Han
har varit ledamot i riksstyrelsen med ansvar för
data och jaktprovsregistreringar.
Med den finska spetshanen Cody deltog BengtOlov i Skallkungen 3 gånger. Han har också fött
upp en valpkull.
Bengt-Olov var bl.a. väldigt aktiv i gruppen från
Medelpad som drev frågan om nya provregler inför
den stora revideringen 1997.
Jaktprovsdomare
1984-ff
Provledare
1988-ff
Utbildningsledare
1990-ff
Ordf. i lokalklubben
1992-1999
Dataansvarig riks
2001-2007, suppleant i riksstyrelsen
Styrelsen för SSF Medelpad, 2011-10-18
Egon Rongdén
Egon Rongdén, e.u.
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Riksutställningen

Simon Rudin till bästa tik och erhöll Cert. Som
andra bästa tik utsågs Taigans Mimmi ägare Tycko
Simonsson. Även Laatu ägare Roy Nilsen erhöll
Cert och blev därmed svensk utställningschampion.
Bland hanhundarna var konkurrensen hård men
slutligen utsågs Fort Hjort Jeppe ägare Matti och
Lea Torvela till bästa hund. Som andra bästa hanne
bland de finska spetsarna dömdes Joikom´s Remo
ägare Magnus Törnkvist.
Slutligen utsåg Stig Brännvall Fort Hjort Jeppe till
utställningens bästa Finska spets som därmed blev
riksutställningsvinnare. Ett stort grattis till Matti
och Lea Torvela.
Fullständig resultatlista kommer att läggas ut på under resultatfliken på föreningens hemsida.
Västerbottens kustland vill tacka alla funktionärer
för ett bra arrangemang. Ett speciellt tack till Stig
Bränvall som domare samt till Anna Majaniemi som
ställde upp som ringsekreterare
/Torleif Eriksson

Vännäs 22 april 2012

I samband med riksårsmötet i Vännäs arrangerade Västerbottens kustland riksutställningen för
2012. Utställningen genomfördes på friluftsområdet i Vännäs söndagen den 22 april. Domare
var Stig Brännvall vilken bedömde hundarna
med stor erfarenhet och skicklighet. Totalt deltog
23 hundar, alltför få för en riksutställning men
konkurrensen är stor med ett antal utställningar
under april och maj.
Bland Norrbottenspetsarna deltog 3 hanar och 3 tikar. Unga hundar dominerade med endast två hundar i öppen- eller jaktklass. Då inga CK utdelades
bland norrbottenspetsarna kunde inte heller någon
BIR utses.
Ett lite större antal Finska spetsar ställdes ut. Totalt
deltog 17 hundar, 9 hanar och 8 tikar.
Bland tikarna utsågs Loukanjarkas Rajja ägare

Riksutställningens vinnare:
Fort Hjort Jeppe

BIM Loukanjarkas Rajja äg: Simon Rudin BIS Fort Hjort Jeppe ägare Matti och Lea Torvela. I mitten domaren Stig Brännvall
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Skallkungstävlingen
2012

tom juli och på ”skitdagar” när det inte går att vistas
utomhus.
Jag vet att det inte räcker med 15 provrutor till denna tävling så vi kommer att ha cirka 20 provrutor
att välja på plus några reservrutor. Vi kommer att
ha lottning av provrutor och domare på fredag kväll
men vi kommer att om så behövs byta provområde
för någon hund till annat område om vi får rapport
att det finns varg på marken där provet skall genomföras. Detta skall då ordnas av provledarna. Alla
som kvalificerar sej och vill komma till Hällefors är
mycket välkomna.
De som vill ställa frågor kan göra det på e-post

Skallkungstävlingen arrangeras i år av SSF
Sydsverige den 29:e och 30:e september. Denna
tävling kommer att bedrivas till större delen på
Hällefors Jaktskytteklubbs marker som finns i
tre län. Värmland, Dalarna och Örebro län där
förläggningen finns i Sävsjön cirka en mil norr
om Hällefors. Hällefors jsk s marker omfattar
110 000 ha men någon provruta blir placerad
utanför detta jaktområde. Vi kommer att försöka
att sätta en gräns på max. 6 mil från förläggningen men till någon provruta kan det bli någon mil
längre att åka till.

styggberget@hotmail.com

Jag skall försöka svara på alla frågor ni har och allt
ni funderar över.
SSF Sydsverige
Göran Eriksson

Det finns vargar i området men vi har ett vargvarningssystem med sms som fungerar bra. Jag kan tillägga att jag har jagat på dessa marker sedan 1984
och att jag har sett vargar och jag vet att mina hundar har varit i kontakt med dessa djur men ännu
har inget otrevligt hänt. Jag har många hundar att
jaga med. Jämthundar och finnspetsar. Hur hinner
jag med detta frågar säkerligen de flesta. Jo, jag har
friheten att kunna jaga hur mycket jag vill. Sju dagar
i veckan om jag så önskar. Arbetar gör jag i februari
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Ekonomisk rapport

Föreningens tillgångar:
Ett varulager till ett värde av 119923:- en
minskning med 12763:-. 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 10601,50.
Föreningens kassatillgångar uppgår till 658054,25.
Av dessa kassatillgångar är inbetalningar gjorda av
medlemavgifter under 2011 på 401221,32 och
överförs i ny räkning för 2012.

SSF 20111231

Kassör SSF
Ivar Karkiainen

Avsättning har gjorts för den kommande
Provregelrevideringen med 15000:-.
För kommande Nordiska Mästerskapet har
avsättning gjorts med 15000:Leverantörsskulder på 9708:-. Merparten av dem
är stambokföringsavgifter till SKK.
Konto 2499: Slutbetalningarna för inbetalda
medlemsavgifter som gjordes sista dagarna i
december 2011 bokfördes av banken den första
bankdagen under 2012 och därför finns summan
14760:- upptagen som en skuld för 2011.

Föreningens omslutning under året har uppgått till
788578,75
Vi har under året som varit gjort en förlust på
13564,16. Detta resultat var 19185,84 bättre än
budgeterat resultat för 2011.

Medlemantalet under 2011 slutade på totalt 1875
medlemmar. Intäkterna av avgiften uppgick till
408 982,57.
Kassör SSF
Ivar Karkiainen

Lauri Kerenän, Birger Backebjörk & Mattias Åkerstedt avtackas.
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Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr:

1
12-04-28
384

Ing balans

Period

Utg balans

132 686,00
132 686,00

-12 763,00
-12 763,00

119 923,00
119 923,00

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

8 416,50
100,00
8 516,50

10 601,50
0,00
10 601,50

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

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

-65 118,00
99 473,64
34 355,64

10 972,42
647 081,83
658 054,25

S:a Omsättningstillgångar

758 469,61

30 109,14

788 578,75

758 469,61

30 109,14

788 578,75

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

28 682,18
-15 118,02
13 564,16

-294 332,09
13 564,16
-280 767,93

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

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

-45 000,00
-37 121,50
-82 121,50

Kortfristiga skulder
2420
Förskott från kunder
2440
Leverantörsskulder
2499
Andra övr kortfr skulder
S:a Kortfristiga skulder

-404 497,02
-7 519,00
0,00
-412 016,02

3 275,70
-2 189,00
-14 760,00
-13 673,30

-401 221,32
-9 708,00
-14 760,00
-425 689,32

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-758 469,61

-30 109,14

-788 578,75

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
2212
Avsättning Provregelrevidering
S:a Avsättningar

BERÄKNAT RESULTAT***
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Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr:

1
12-05-24
384

Perioden

Period fg år

Periodbudget

Nettoomsättning
3044
Försäljn tjänst sv momsfri
3054
Försäljn annonser sv momsfri
3650
Medlemsavgifter
3740
Öres- och kronutjämning
S:a Nettoomsättning

20 342,40
0,00
408 982,57
6,00
429 330,97

24 894,00
0,00
418 386,95
0,00
443 280,95

20 000,00
5 000,00
437 000,00
0,00
462 000,00

Förändring av varulager
4990
Lagerförändring
S:a Förändring av varulager

-12 763,00
-12 763,00

-10 822,00
-10 822,00

-20 000,00
-20 000,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

416 567,97

432 458,95

442 000,00

-175,00
-14 580,70
-14 755,70

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

-10 000,00
-40 000,00
-50 000,00

401 812,27

380 146,45

392 000,00

0,00
0,00
889,00
-3 155,00
-42 587,74
-83 717,00
0,00
0,00
-10 923,00
-116 000,00
-7 077,53
0,00
-12 317,00
-25 881,79
-2 610,00
0,00
-3 869,75
-3 500,00
-2 511,50
0,00
-7 631,00
-320 892,31

-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
0,00
-5 719,75
-2 000,00
-4 134,00
0,00
3 607,00
-302 117,45

-4 500,00
-1 000,00
-1 000,00
-15 000,00
-30 000,00
-50 000,00
-500,00
0,00
-5 000,00
-150 000,00
0,00
-4 000,00
-8 000,00
-25 000,00
-650,00
-5 000,00
-5 000,00
0,00
-3 000,00
-5 600,00
-10 000,00
-323 250,00

-25 569,90
-39 299,99
-64 869,89

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

-30 000,00
-42 000,00
-72 000,00

-400 517,90

-432 216,04

-445 250,00

Rörelseresultat före avskrivningar

16 050,07

242,91

-3 250,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

16 050,07

242,91

-3 250,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

16 050,07

242,91

-3 250,00

385,77
385,77

1 074,91
1 074,91

500,00
500,00

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader

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

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
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
6530
Redovisningstjänster
6540
IT-tjänster
6550
Konsultarvoden Medlemshantering
6570
Bankkostnader
6580
Årsavgift Posten utskick
6993
Lämnade bidrag och gåvor
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7331
Skattefri bilersättning
7390
Övr kostnadsersättningar Telefoners.
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Resultat från finansiella investeringar

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

Resultatrapport

Utskrivet:

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr:

2
12-05-24
384

Perioden

Period fg år

Periodbudget

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

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

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

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

S:a Resultat från finansiella investeringar

-29 614,23

-28 925,09

-29 500,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-13 564,16

-28 682,18

-32 750,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-13 564,16

-28 682,18

-32 750,00

Resultat före skatt

-13 564,16

-28 682,18

-32 750,00

-13 564,16

-28 682,18

-32 750,00

13 564,16

28 682,18

32 750,00

Beräknat resultat
8999

Redovisat resultat

Pristagarna! Evert Lindberg, Anders Johansson, Karl-Anders Karlsson, Roger Hedlund
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Årets Uppfödare

Det åtråvärda uppfödarpriset Unos Minne, vanns i
år av Daniel Bykvist från Bollnäs. Daniel har under
ett antal år fött upp friska jaktstarka individer som
dessutom visat framtasssarna på SSF:s utställningar.
Stort grattis till honom!

Unos Minne 2011
1. Häggingåsens kennel....................... 31 p
Ägare: Daniel Bykvist

2:a Fort Hjort kennel ............................ 27 p
Ägare: Tore Björnbet

3:a Tjäderlekens kennel........................ 26 p
Ägare: Lars Vermelin
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K
ENNEL RAHANS VANDRINGSPRIS
FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 2011
S66177/2009
Ägare: Roger Hedlund
Poäng: 244 p

KENNEL RAHANS VANDRINGSPRIS

1:a Yscha 		

2:a AKROYD'S PIRJO 		
S12671/2005
Ägare: Christina & Leif Hedlund
Poäng: 239 p

3:a Tjäderlekens Maksi
S23384/2009
Ägare: Anders Johansson
Poäng: 238 p

Jaktprovsdomare
– Flest dömda jaktprov 2011

1. Evert Lindberg.................................. 20 st
2. Martin Markusson.............................17 st
3. Jan Engman...................................... 12 st
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ÅRETS SKÄLLANDE FÅGELHUND
1:a Tjäderlekens Maksi

2:a Kolåsens Pinta
S23580/2009
Ägare: Thorbjörn Röstlund
Medelpoäng: 78 p

Årets Skällande Fågelhund

S23384/2009
Ägare: Anders Johansson
Medelpoäng: 79,33 p

3:a Yscha		
S66177/2009
Ägare: Roger Hedlund
MEDELPOÄNG: 77,2 p
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Storumanutställningen

o t t e ns L
ap
t e rb
pm
k

SS
F

s
Vä

ar

2012-04-28

Storumanutställningen var även i år en trevlig
utställning med vackert väder och snygga hundar. BIS blev den norska tiken Laatu ägare Roy
Nilsen.
Andra hundar det gick bra för var Skarjaks Olle
Einar B ägare Eva Persson Gäddede som fick CK
och blev SEUCH Grattis! även tiken Häggingåsens
Tikka ägare Ann-Kristin Persson fick CK och blev
därmed även SEUCH när hon redan var SEJCH.
Viterlidens Sacko ägare Jerker Lidberg visade att
träning med att visa tänder lönar sig och fick nu
CK efter att ha fått KEP i Åsele. Norrbottenspetsen
hade 13 hundar till start och det var endast Scott
ägare Berndt Degerfalk som fick exelent men inget
ck. Domare Ewa Widstrand tog god tid på sig med
varje hund och vi tyckte att hon gjorde en mycket
bra bedömning av våra hundar. Susanne Olsson
och Berith Johansson skötte ringsekreterarjobbet
som vanligt alldeles utmärkt och det flöt på bra hela
utställningen.

BIS Laatu ägare Roy Nilsen.

Domare Ewa Widstrand mellan dagens gladaste utställare!
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Utställning
Åsele

Åseleutställningen var välbesökt
med 39 startande hundar.
Cert Bir Bis blev SEJCH Tjäderlekens Makssi ägare
Anders Johansson
Makssi tog sitt sista cert och blev SEUCH Stort
Grattis. Skarjaks Olle Einar B fick ck och blev tvåa i
konkuransklassen. Luokanjarkas Rajja ägare Simon
Rudin blev 1.a i jaktklass tikar och fick sitt ck, före
Häggingåsens Tikka ägare Ann-Kristin Persson som
också fick ck. I championklass fick Häggingåsens
Thai ägare Miranda Frings ck.
Norrbottenspetsen Saxälvens Sakko ägare Stefan
Hamberg fick Ex ck Bir Bis2 och Bratthögens
Rango ägare Peter Ahlqvist fick ck.

Norrbottenspetsen Saxälvens Sakko ägare Stefan
Hamberg fick Ex ck Bir Bis2 och Bratthögens
Rango ägare Peter Ahlqvist fick ck.

Vi vill även tacka vår domare Mats Jonsson'
samt alla utställare och besökare för en trevlig dag.

Vi vill även tacka vår domare Mats Jonsson'
samt alla utställare och besökare för en trevlig dag.

SSF Västerbottens Lappmark.före Häggingåsens
Tikka ägare Ann-Kristin Persson som också fick
ck. I championklass fick Häggingåsens Thai ägare
Miranda Frings ck.
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SSF Västerbottens Lappmark.

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. egon.rongden@facipen.se
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: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
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
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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, pauliden@hotmail.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, Järnvägsgatan 8 912 34 VILHELMINA, tel. 073-0358823. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad Telefon 0660-73138, 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
Valberedning sammankallande
Jan Jatko 984 99 PajalaTel. 0978-10823, 076-8107363, e-post helena.bjornstrom@spray.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
Ord.: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, email: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37 e-post. 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel:070-5334421, email: tord.isaksson@ncc.se
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn Tel: 0929-13264, 070-6820331. markus.fougstedt@telia.com
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24 933 99 Arvidsjaur Tel: 0960-52024, 073-5202406 E-post: kjell.sm@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelv. 34C 933 31 Arvidsjaur Tel: 0960-10194 ,070-6753339, 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. lanils64@gmail.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 Happstavägen 36 A 894 91 Själevad Telefon 0660-73138 e-post jensing@telia.com
Sekreterare: Johanna Martinell Östra Dalgatan 26 891 32 Örnsköldsvik Mobil: 073 05 08 707 J_martinell@hotmail.com
Kassör: Solveig Nyström V:a Ringväg 121 871 42 Härnösand Tel 0611-231 49 snystrom@telia.com
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson Trumvallen Kåtan 210 840 92 Vemdalen 070-6151060, trum.anders@swipnet.se
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Brattbäcken 900 830 80 Hoting, 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: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.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 Jungfruvägen 7B, 791 34 Falun, Tfn 023-20925 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 72597 Västerås. 021 22192. lise-lotte.lindqvist@ica.se
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Posttidning

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

Fjälltur

Saxälvens Sakko

Äg: Stefan Hamberg
Foto: Jennifer Petersson
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