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Ledare forts. sid 5

Roger Hedlund

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 2, 2015

När jag sitter och 
skriver ner texten till 
min ledare faller några 
snöflingor utanför 
mitt fönster. Mina 
tankar går alltid till äggläggningen och 
kläckning. Hur kommer hösten och 
fågeltillgången att bli i år?
Nu några saker som vi riksstyrelsen 
har gjort, förutom ordinarie årsmöte, 
Skallkung, styrelsemöten m.m.

Provregler
Provregelkommiten var ansvariga för en träff i 
Östersund där man diskuterade nästa provregel-
revidering. Jag deltog själv en dag och kunde med 
glädje se entusiasmen och viljan att hitta så bra 
provregler och tolkningar som möjligt. Gruppen 
bestod, förutom provregelgruppen av 
representanter ur nästan alla lokalklubbar.
Under maj månad kommer en konferens om 
klubbens framtid att hållas i Östersund.
Vi kommer att göra en nuvarandeanalys av vår 
verksamhet, både på riks- och lokaltplanet. 
Som jag skrev i min förra ledare så får vi klara 
signaler på problem med att hitta funktionärer 
både lokalt och på riksplanet.
Nordisk samverkan
Samverkansgruppen (Sverige, Finland och Norge) 
har skrivit under ett avtal om avelsinformation. 
Detta omfattar såväl Finsk spets som 
Norrbottenspets.
Beslut utanför vår påverkan
Sedan några saker som vi inte har kunnat påverka, 
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Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mars 
2/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . .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.

Kommitéer se hit!
Gällande införanden i Ståndskall...

Styrelsen beslutar att varje kommitté får 
använda max 2 sidor för information 
i Ståndskall från och med Nr. 1, 2015.

Resterande information hänvisas för 
publicering på hemsidan: 
www.tradskallare.se

Maila manus till: 

standskall@it4unet.se
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Ledare forts...

Har ni bytt adress?
Om ni byter adress så måste ni kontakta vår medlemshanterare.

Maila adressändring till: 
tommy78550@gmail.com

Känner någon:
Jonas Granström Umeå
Owe Ehnmark Ersmark
Jonathan Matsson, född 1989

Be dessa kontakta mig med ny adress

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

MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF

Meddelar ni inte 

adressändring kan vi 

inte skicka ut tidningen.

på grund av  att besluten ligger högre upp.
Vi inte får ta bort sporrar på valpar, där har 
Jordbruksverket bestämt att det ska förbjudas.
Vi har skickat en skrivelse till SKK, där vi har 
förklarat de problem som kan uppstå vid jakt när 
sporrarna är kvar. De har fått samma reflektion 
från andra klubbar som försöker upplysa 
Jordbruksverket om problemet. Vad utkomsten blir 
får framtiden utvisa.

Jag uppmanar er som nu har hundar med spor-
rar kvar att anmäla till Riksklubben om ni får 
problem så stora att det påverkar er jakt med 
hunden.

Tandstatusintyg
Det finns förslag på att tandstatusintyg ska kunna 
uppvisas vid utställning och därigenom slippa en 
besvärlig tandräkning/bettkontroll. SKK:s stånd-
punkt är att det ska skötas av domaren, därav äger 
Svenska Kennelklubben problemet och de ger oss 
inget gehör i frågan.

Nu återstår endast att önska er en härlig sommar 
och att ni håller era hundar i form så ni kan 
njuta hela hösten.

Roger Hedlund
Ordf. SSF Riks
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SSF Riksklubben har bytt bank! 
- Postgirot är avslutat -

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

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

Maila manus till: standskall@it4unet.se

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

valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”, 

skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.

Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

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

Raskompendium:
Medlemmar 150.-

Icke medlemmar 300.-
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Finskspetsvalpar  väntas vecka 23 

u. SE  JCH, SE UCH Häggingåsens Tikka
e. SE JCH, SE UCH Jahtitaigan Tanu 

Båda hundarna fulltandade och  patella ua.
Parningen rekomenderad av avelsrådet 

Uppflogets Kennel
A-K Persson Tel. 0730-35 88 23

”SSF/NN önskar både medlemmar och icke medlemmar
varmt välkomna till surströmmingsfest!” 

När: Lördagen den 15 augusti 2015
Var: Fåröns Stugby (Fårövägen 170, 941 36 Piteå)

Tid: Mat serveras mellan 18:00-20:00. Sen pubkväll fram till 00:00
Pris: 150 kr/person inklusive mat, kaffe & kaka

Anmäl er till: 070-303 73 85. Sista anmälningsdag 9 augusti
OBS! Bindande anmälan!

Försäljning av öl, vin och alkoholfria drycker
OBS! Ta med kontanter! Tar ej kort och finns ingen bankomat på området

Både husvagnsplatser och stugor finns att hyra. Mer info: http://www.faronstugby.se/

Vill du prova på hur 
ett jaktprov går till?

SSF Västerbottens kustland inbjuder dig som är 
nyfiken på jaktprov att praktiskt få prova på en afton. 

17 augusti samlas vi!
Du kan både testa din egenhund 

och/eller följa med en erfaren hund. 
Under kvällen får du lära dig lite mer om hur ett jaktprov går till, 

vilka egenskaper som bedöms m.m.  
Om intresse finns så räknar vi ordna en afton i Umeåtrakten och en i Skellefteåtrakten.  

Hör av dig, häng med på en trevlig träskällarkväll där du får träffa likasinnade. 

Kontakta Mats Larsson, 070-579 71 05 
Eller: mats_256@hotmail.com senast två veckor innan provapå kvällen. 

Välkomna!
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Åseleutställningen
Åseleutställningen var en utställning 
som i år inte arrangerades tillsammans 
med älghundsklubben pga att styrelsen 
inte fått vetskap av att marknadshelgen 
flyttats till helgen efter. Styrelsen tänkte 
ställa in utställningen men fick sent vet-
skap om att man inte kan ställa in en 
utställning pga dessa skäl. Nu fick vi 
göra det bästa av situationen, och med 
hjälp av annonsering på facebook och 
att ståndskall hann komma ut just före 
anmälningstidens utgång fick vi ihop 
hela 39 hundar. 

Den nya domaren för våra raser Annika Uppström 
tog tid på sig för varje hund och gjorde en mycket 
bra bedömning. Ringsekreterarna Susanne Olsson 
och Monika Jonsson gjorde ett mycket bra jobb 
som vanligt. Tack alla som hjälpt till med utställ-
ningen och återseende nästa år.
     

Thomas Jonsson
Vinnare av Jägareförbundets hundbur draget på startnumret

Stefan Andersson med Uppflogets Wirpi.

Finskspets
Lakansjöbäckens Kirak ................CERT, BIR, BIS
Röjmyrens Ante  .........................................Ex,Ck
Häggingåsens Tahi  .....................................Ex, Ck
Finnskallets Kero  .......................................Ex, Ck
Rambo  ......................................................Ex, Ck
Lakansjöbäckens Liisa ............... Ex, CERT, BTKL
Grönbäckarns Leija  ...................................Ex, Ck
Alva  .......................................................... Ex, CK
Norrbottenspets
Kligermyrans Rossi  ...........................................Ex
Ulrikdalskogens Tess  .....................Ex, CERT, BIR
Saxälvens Under  ........................................Ex, Ck
Stenskravlets Hedda  ..................................Ex, Ck

Lakansjöbäckens Kirak 
"Best In Show!"
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Akroyds Kivi vann 
Umeåutställningen.

SSF Västerbottens Kustland
8/2-2015
 
Vi som befann oss vid Forslunda gymnasiet under 
årets Umeå utställning hade nöjet att bevittna 
många vackra hundar. 23 hundar kom till start, 
varav 11 norrbottenspetsar och 12 finnspetsar. 
Segern gick till finskspetstiken Akroyds Kivi i hård 
konkurrens. Stort grattis! 
Domaren Kurt Nilsson beskrev på ett instruktivt 
sätt hundarnas förtjänster och brister. Resultatlistan 
skvallrar om att kvaliteten var mycket god. SSF 
Västerbottens kustland vill tacka alla deltagare och 
hoppas på återseende nästa år samt förhoppningsvis 
ännu lite fler deltagare då !

Best in show finskpetstiken Akroyds Kivi ägare  Leif Hedlund 
Piteå.  Bästa Nobs blev Nora ägare Fredrik Sehlstedt Sävar.

Resultat:
Norrbottenspets
Tjärbäckens Träff Ingrid Forsgren Umeå  1 valpklass Hp Bir-valp
Luspnäsets Dixie Ludvig Olofsson Umeå 1 valpklass
Lybergets Ville Jonas Starck Umeå Ex jkl 1 kk 
Rex Kennet Holmlund Holmsund VG jkl,2 kk 
Bobergagårdens Ajax Tommy Andersson Umeå S ökl
Moa Catarina Holmberg Umeå VG junkl ,1 kk
Nora Fredrik Sehlstedt Sävar Ex Ukl, 1kk,1 btkl, Ck, Bir
Isa Lars Nilsson Hörnefors VG jkl ,3 kk
Skarnäbbens Theia Ulf Grabbe Umeå G jkl
Stenskravlets Hedda Mats Andersson Hörnefors Ex jkl, 2 kk
Ulriksdalsskogens Tess Liz Bertholdsson Kåge Ex jkl, 1 kk, 2 btkl, Ck, Cert
Finsk Spets
Skarjaks Ylvis Elisabet Laestander Arjeplog VG junkl 1 kk
Tjabba-Jr Johan Toren Bjurholm VG Ukl 1 kk
Akroyds Kajo Tommy Nordmark Norrfjärden Ex jkl,1 kk,1bhkl,Ck,Cert,Bim
Lakansjöbäckens Kirak Anders Bohm Dorotea Ex jkl 2 kk
Assie Peter Karlsson Skellefteå VG junkl 2 kk
Barbarens Red Pepper Anders Marklund Skellefteå VG junkl 3 kk
Tjäderlekens Kaxi Fredrik Glas Umeå Ex junkl 1 kk,
Älgstigens Inka Elisabet Laestander Arjeplog Ex jkl, 1 kk,3 btkl, Ck, Cert
Lakansjöbäckens Liisa Karl-Göran Johansson Vilhelmina Ex jkl, 2 kk
Tjäderlekens Messi Johanna o Anders Häggkvist VG jkl, 3 kk
Akroyds Ritti Bengt Stenberg Arnemark Ex ökl, 1 kk, 2 btkl,Ck
Akroyds Kivi Leif Hedlund Piteå Ex chkl, 1 kk,1 btkl Ck,Bir,Bis
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Utställning i Ställdalen 
SSF-syd 21:a februari 2015

Vi hade endast 14 st hundar anmälda, 
2 st som inte kom så det blev bara 12 
hundar, 9 st Finska spetsar och 3 st 
Norrbottenspetsar.

Domare var Annika Ulltvet-Moe en mycket ruti-
nerad allrounddomare som nyss kommit hem efter 
domaruppdrag i Australien. Hon dömde på ett bra 
sätt och gav alla hundar chansen att visa sig från 
den bästa sidan. 

Bland de Finska spets hanarna delades 2 stycken 
ck/cert ut, de gick till junioren Styggbergets Wirku 
äg Tore Karlsson och den jaktmeriterade Tjäder-
fjäders Ivan ägare Rolf Ressem, Ivan blev sedan 
utsedd till bästa hane och Bir. Bland de finska spets 
tikarna delades inget cert ut.

Av de 3 startande Norrbottenspetsarna, samtliga 
hanar, delades 2 st ck ut till Tjärbackens Snobben 
äg Kenth Renström och Odensala Skogens Apollo 
äg Vibeke Götmar, här blev Apollo utsedd till Bir.

I kampen om Best in show som stod mellan Oden-
sala Skogens Apollo och Tjäderfjäders Ivan, vann 
Tjäderfjäderns Ivan som visades upp på ett mycket 
fint sätt av sin ägare. 
Grattis Rolf!

Tomas Salande

BIS-vinnaren Tjäderfjärns Ivan 
äg. Rolf Ressem 
Domare: Annika Ulltvet-Moe
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Utställning
Bredbyn 14/2 2015
SSF Ångermanland        
  
Domare: Ulf Ottosson

Bästa resultat
Lybergets Ville Jonas Starck, Umeå JKL V 1  
Saxälvens Under Sandra Jonasson, Dorotea UKL E 1  1 BIR, CK
Ulrikdalskogens Tess Liz Bertholdsson, Kåge JKL V 1   
Kaunis   Johan Hagström, Bredbyn VALP     HP
Jahti Harjun Tero Pontus Bergström Junkl V 1   
Kolåsens Ekko Göran Jönsspn, Sollefteå JKL V 1   
Utterdalens Pajjo Mats Olof Mattsson, Backe VETKL E 1 1  CK, BIM
Röjbackens Aina Anders Grip, Strömsund VALP     HP
Åbackens Tuffa Tjejen Robin Boija, Bollstabruk UKL V 1   
Grönbäckarns Leija Peder Ragnarsson, Näsåker JKL E 2   
 Häggingåsens Nirpi Niklas Stöök, Hammarstrand JKL V 3   
Lakansjöbäckens Liisa Karl-Göran Johansson, Vilhelmina JKL E 1  1 CK, CERT, BIR
Vackeråsens Trilla Andreas Persson, Njurunda ÖKL E 1  2 CK
          

Vinnare av 2015 års utställning i Bredbyn.
Lakansjöbäckens Liisa
Äg. Karl-Göran Johansson Vilhelmina
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Årets Skällande Fågelhund 
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1. Hemvikens Vilma 
S53404/2008 
Äg. Kaj Ekroos 
Medelpoäng: 70,33 p

2. Skarnäbbens Theia 
SE37145/2012 
Äg. Ulf Grabbe 
Medelpoäng: 66,5 p

3. Ramsjöskogens Ceder 
SE32071/2011 
Äg. Jan-Erik Svensson 
Medelpoäng 65 p

Årets skällande fågelhund tio senaste åren:
2014 Hemvikens Vilma äg. Kaj Ekroos
2013 Kaitumdalens Nalli äg. Lars Lindgren 
2012 Linadalens Osku äg. Per Sjögren
2011 Tjäderlekens Maksi äg. Anders Johansson
2010 Luokanjarkas Isabella äg. K-A Karlsson

2009 Ukkos Lissa äg. Jan Ottosson, Åsarna
2008 Vikborgs Speja äg. Gunilla Falk, Jokkmokk
2007 Börknäs Hera äg. Stefan Eriksson
2006 Latanjarkas Titti äg. Rainer Lyngmark 
2005 Röjmyrens Zita äg. Rolf Eriksson
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1. Skarnäbbens Theia 
SE37145/2012 
Äg. Ulf Grabbe 
Poäng: 225

2. Tjäderlekens Messi
SE21497/2012 
Äg. Anders Häggkvist 
Poäng: 221p

3. Skarnäbbens Nea
SE37147/2012 
Äg. Mattias Åkerstedt 
Poäng: 218p

Kennel Rahans Vandringspris

Kennel Rahans pris tio senaste åren: 
2014 Skarnäbbens Theia äg. Ulf Grabbe
2013 Häggingåsens Thai äg. Miranda Frings-Håf
2012 Kiepin Kaira äg. Tommy Jonasson 
2011 Yscha äg. Roger Hedlund
2010 Luokanjarkas Isabella äg. K-A Karlsson  

2009 Sörlidbäckens Chili äg. Göran Hellström 
2008 Vikborgs Speja äg. Gunilla Falk  
2007 Akroyd’s Piiri äg. Bengt Stenberg  
2006 Tjäderlekens Devil äg. Krister Mattsson
2005 Röjmyrens Zita äg. Rolf Eriksson



 Göran Hellström, årets uppfödare 2014

Egon Rongdén, flitigaste domaren 2014.

1. Sörlidbäckens Kennel 
äg. Göran Hellström, Storuman 
Poäng: 19

2. Tjäderlekens Kennel 
äg. Lars Vermelin, Backe
Poäng: 18

3. Skarnäbbens Kennel 
äg. Mattias Åkerstedt, Storuman
Poäng: 17

1. Egon Rongdén ....... 16 prov

2. Johan Lindqvist ......11 prov
3. Börje Svensson .....10 prov
4. Lars Vermelin ..........9 prov
4. Ulf Jonsson ..............9 prov

Flest dömda jaktprov

Årets uppfödare (Unos minne)

14

Årets uppfödare tio senaste åren:
2014 Sörlidbäckens Kennel äg. Göran Hellström
2013 Häggingåsens Kennel äg. Daniel Byqvist
2012 Häggingåsens Kennel äg. Daniel Byqvist 
2011 Häggingåsens Kennel äg. Daniel Byqvist
2010 Luokanjarkas Kennel äg. Jan Andersson

2009 Sörlidbäckens Kennel äg. Göran Hellström
2008 Sörlidbäckens Kennel äg. Göran Hellström
2007 Latanjarkas Kennel äg. Mikael Holmberg
2006 Latanjarkas Kennel äg. Mikael Holmberg
2005 Latanjarkas Kennel äg. Mikael Holmberg



Guldnålen

Roland Eriksson
Domsjö 
SSF Ångermanland 

Roland Eriksson, Domsjö:
Han har varit SSF Ångermanlands trogne kassör 
i 21 år. En bedrift med tanke på hans arbete som 
skickar honom runt om i Europa.

•  Medlem i klubben sedan 1984.
•  Domare sedan 1987 och provledare från 1995.
•  Fanns i gruppen  som startade Mittkampen.
•  Provledare på NM 2009.
•  Deltagit fyra gånger på Skallkungen med 
 hundar från egen uppfödning.
• Ansvarig för Gideåutställningen i 10 år.
•  Ansvarig för Skorpeds jaktprov i 12 år.
•  Revisor i Riksklubbens organisation.

Sådana eldsjälar skulle det finnas fler av i lokal-
klubbarna. Roland tar sig tid för klubben trots 
att han ingen tid har att ta av.

Styrelsen SSF Ångermanland

SSF Ordf. Roger Hedlund fäster Guldnålen på Roland Eriksson.

Ronney Skog med finbesök i form av 
Bernt Karlsson. Duon agerarde prisutdelare på Riksårsmötet.

Kaj Ekroos med priset "Årets skällande fågelhund", glädjande att 
Röjbackens Kennel lever vidare i K-G Ekroos son!

SSF Pristagare 2014
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Jaktprov 2015    
SSF Övre Norrbotten   

Utlysta prov
22-23/8  ........ Porjus/Jokkmokk
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsg. 3, 983 33 Malmberget Provledare:  Ove Sjöström och Jan Engman

29-30/8 ........ Porjus/Jokkmokk
Anmälan:  Provledare    Kent Renlund Abborrv. 5, 983 34 Malmberget

10-11/10 ...... Porjus/Jokkmokk   Klubbmästerskap
Anmälan:  Provledare   Jörgen Estholm, Åkaregatan 15, 983 33 Malmberget

17-18/10 ...... Porjus/Jokkmokk
Anmälan: Roger Strandelin, Klarinettstigen 6, 982 35 Gällivare Provledare: Roger Strandelin och Gunilla Falk

24-25/10 ...... Porjus / Jokkmokk
Anmälan: Provledare Jörgen Estholm,  Åkaregatan 15, 983 33 Malmberget

7- /11 ............ Kiruna/Vittangi
Anmälan:  Provledare Johan Lehmivaara, Kyrkogat. 3, 980 10 Vittangi

16-17/11 ...... Kiruna / Vittangi
Anmälan:  Provledare Mats Thorneus,  Lärkvägen 27, 981 37  Kiruna

Rörliga  jaktprov
Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov tar kontakt med provledarna för vidare 
information. Provledare för rörliga jaktprov och anmälningsmottagare är:
Roger Strandelin Klarinettstigen 6 , 982 35 Gällivare tel. 0970-152 29 
Provledare är även Kent Renlund.
Provledarna utser datum och domare för de rörliga jaktproven. Ta chansen att pröva ett rörligt prov då du 
själv kan välja mark och provdag. För samtliga prov – utlysta 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 rörligt 
prov. Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg 5937 – 0841. 
 Rörliga prov: anmälan och betalning (250 kr) 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 inbetalning 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 tagas med kassören före 13 dec. 2015,  annars tillfaller 
startavgiften lokalklubben.

Bekräftelse om start :
Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer på vilket 
arrangören kan nå vederbör r bekräftelse om start eller ej.
Turordning vid utlysta och rörliga jaktprov.
Lokalklubbens egna hundar
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Hundar från andra lokalklubbar i mån av plats. d.v.s  lokalklubbens egna hundar har företräde och går i 
första hand vid eventuell ” överanmälan”  ( domarbrist ). Aktiv jaktprovsdomare inom vår lokalklubb som 
anmält starthund, garanteras en start per dag. 
OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller ha löst träningskort för hunden inom provområdet och 
på provdatumet. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar/prov om arrangören finner det 
lämpligt på grund av för kort dagslängd.
Brukande av vapen vid jaktprov. Vapen får medföras oladdat på SSF/ÖN:s 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 eller mårdhund. Hund skall kopplas upp 
efter provtidens slut och hållas kopplad tills domaren avlämnats vid 
samlingsplatsen för provet. 
Vid temperatur av - 20 grader och kallare 
inställes all jaktprovsverksamhet !

Jaktprov 2015    
SSF Övre Norrbotten   

SE UCH Lakansjöbäckens Liisa
SE60785/2011
E. Tjäderfightens Roy
U. Sejch Tjäderlekens Akka
Ägare/uppfödare: K-G Johansson, Vilhelmina
Jaktprov
2014-09-01 66p
2014-11-01 75p
Utställning
2013-11-16 CK BIR Storuman
2014-11-15 Excellent Storuman
2015-02-14 CK BIR Bredbyn
2015-03-22 CK CERT BIM Åsele
2015-04-18 CK Hammarstrand

SE JCH  Killamrovas Ricco   
S 56723/2008
e SJCH  SUCH  Hiski
u SJCH  SUCH  Latanjarkas Titti

Ägare:  Kent Renlund ,  Malmberget
Uppfödare: Rainer Lyngmark , Malmberget
Jaktprov:
2014-10-18 Porjus utl. 79 p
2014-11-01 rörl. 86 p
2014-11-22 rörl. 89 p
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Jaktprov 2015
SSF Västerbottens Lappmark

Åsele 16-17  augusti
Anmälan A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina tel. 073-035 88 23

Vilhelmina 21-22 augusti "Länskampen" se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan: Roger  Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-266 30 68

Vilhelmina 23-24 augusti "Länskampen" se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan:  Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-266 30 68

Malå 22-23 augusti Internationellt
Anmälan: Thomas jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel. 070-668 05 22

Storsele/Dikanäs 3-4 oktober Klubbmästerskap  (Skallkungskval) 
Begränsad provtid. Anmälan:  Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 070-379 57 80
 

För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälnings mottagare senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad.
Använd blanketten på SSF,s hemsida, www.tradskallare.se. 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: 
De som ska gå prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea 
A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina tel. 073-035 88 23
akpersson@live.se. 

Anmälan: 
De som ska gå prov inom Vilhelmina,Storuman, Sorsele och Malå. 
Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97 eller 070-266 30 68
roger.eriksson@vilhelmina.se

Anmälan  senast 3 dagar före provet. Använd 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 BG 164-0739  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.
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Jaktprov 2015
SSF Västerbottens Lappmark

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

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet starter 
kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet alla dagar. Vid få anmälda hundar blir det enbart ett 
två dagars jaktprov. Ett tävlingsmoment kommer vi att ha för dessa fyra dagar för att kunna utse en klubb 
och hund som länsmästare. Välkomna!

Klubbmästerskapet som är kval till skallkungen
Kvalet sker efter det högsta resultaten av hundar från Västerbottens Lappmark, på varje utlyst jaktprov 
från tiden efter föregående klubbmästerskap till helgen före klubbmästerskapet. Om inte den kan delta 
erbjuds kvalplats till nästkommande resultat. Resterande hundar får anmäla sig till anmälningsmottagaren 
och platserna kommer att lottas. Anmälningsmottagaren 
bestämmer hur många starter som kan erbjudas.
Representant till Skallkungen. Högsta resultatet på 
klubbmästerskapet representerar klubben på Skallkungen. 
Resterande hundars resultat blir i turordning reservplatser.

Hundutställning i Malung
På Malungs Kennelklubbs anläggning vid Buan i Malung,

SSF Mellansverige anordnar utställning för Finsk spets och Norrbottenspets.

Lördag 8 augusti 2015
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00

Domare: Ewa Widstrand
Upplysningar och anmälningar till utställningen lämnas/skickas till:

Kjell Welam, Stensbo 12 780 54 Äppelbo tel. 070-261 95 67
E-post: kjell.welam@appelbo.net

Anmälningsavgift: 
Valpklass (6-9 mån) och Veteranklass 100 kronor.

Övriga klasser 300 kronor.
Anmälningsavgiften insätts på SSF Mellansveriges Bg 5261-2942 samtidigt med anmälan.

Anmälningsblanketter finns för utskrift på SSF riks hemsida, www.tradskallare.se
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall kopia av hundens registreringsbevis 

bifogas med anmälningsblanketten.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 27 juli, 2015.

Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung!    
 SSF Mellansverige.
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Jaktprov 2015
SSF Västerbottens Kustland 

Sävarprovet 16 augusti eftermiddagsprov.
Anmälan och upplysningar: Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. Tel. 070-579 71 05

Vilhelmina 21-22 augusti. Länskampen. Se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan: Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. Tel 070-579 71 05.

Vilhelmina 23-24 augusti. Länskampen. Se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan: Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. Tel 070-579 71 05

Bjurholmsprovet 26-27september. Klubbmästerskap
Anmälan: Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. Tel 070-579 71 05

För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren 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: 400 kr/start. 200 kr vid första start.

Rörliga prov.
Anmälan: Stefan Eriksson Korpralsgatan 5, 91134 Vännäs. Tel 070-223 67 27. 

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet starter 
kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet alla dagar. Ett visst tävlingsmoment kommer vi att 
ha för dessa fyra dagar för att kunna utse en klubb som länsmästare. Välkomna!

Jaktprov 2015
SSF Västerbottens Kustland
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Jaktprov 2015
SSF Nedre Norrbotten

Utlysta prov:

22-23 augusti, Arvidsjaur
Anmälan till Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 070-688 39 52

5-6 september, Arvidsjaur. Klubbmästerskap
Anmälan till Kjell Sundström, Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur. Tel: 073-520 24 06

19-20 september, Arvidsjaur. Skallkungen

17-18 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till John Laestander, Smedjegatan 6, 930 90 Arjeplog. Tel: 070-649 17 16

Rörliga prov:
Anmälan till:
Provledare: Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 073-821 58 95.
Biträdande: John Laestander, Smedjegatan 6, 930 90 Arjeplog. Tel: 070-649 17 16
Anmälan.
För utlysta 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.
För rörliga prov skall anmälan vara provledaren tillhanda senast 3 dagar före provdagen.
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 utlysta prov betalas avgiften på plats
Vid rörliga prov betalar medlem i SSF/NN, 150 kr, och medlem i annan lokalklubb 250 kr på klubbens 
bankgiro 393-7711 i samband med anmälan om annat ej överenskommits med provledaren. Vid provtill-
fället betalas dessutom 150 kr direkt till domaren plus eventuell reseersättning. Medlem i SSF/NN betalar 
endast ev reseersättning vid hundens första start.
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 be-
gränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dagslängd.

Jaktprov 2015
SSF Nedre Norrbotten
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Jaktprov 2015
SSF Norrbottens Kust och Inland

Utlysta jaktprov

22-23 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: 
Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, Tel 070-2951136

17-18 oktober Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: 
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, Tel 0923-133 90, 070-575 93 90 

7-8 november Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61 

Skriftlig 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 anmäl-
ningsmottagaren 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: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Biträdande provledare: 
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, Tel 0923-133 90, 070-575 93 90 
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 3 dagar innan provdag.

Startavgiften för rörliga jaktprov 300 kr/start.
Avgiften betalas in på BG 5588-9927 när provdag fastställts.
Eventuell reseersättning till domaren tillkommer och betalas av hundägaren direkt till domaren vid prov-
tillfället.

För medlemmar i NKI är hundens första start på utlyst eller rörligt prov gratis.
Ta chansen att meritera din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och tillfälle.

Jaktprov 2015
SSF Norrbottens Kust och Inland
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Jaktprov 2015
SSF Ångermanland

Näsåker .............. 16-17 aug
Näsåker .............. 29-30 aug
Näsåker .................... 30 sep
Näsåker ....................15 okt
Näsåker ...................  28 okt
Näsåker ..................... 4 nov

Anmälan till utlysta prov skickas till:
Peder Ragnarsson, Mogatan 10
880 30 Näsåker
Tel: 070-244 77 58

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 dagslängd. Vid konkurrens om proven äger 
egna klubbens hundar företräde.

Bokning av rum
Rum bokar ni i samband med anmälan.

Rörliga prov på skilda platser
Anmälan ska ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall 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 
genomförd ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Det är alltid provledaren som utser 
domare. Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen.

Anmälan till rörliga prov skickas till:
Ulf Jonsson, Silsjönäs 115
880 50 Backe. Tel: 070-342 57 87

Startavgift
Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov.. Vid rörliga prov betalas 50:- till 
BG 263-4749. För hundar tillhörande andra lokalklubbar är startavgiften 350 kr för både utlysta och 
rörliga prov. Dömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning direkt till domaren. 
Vid utebliven bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.

Jaktprov 2015
SSF Ångermanland
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Jaktprov 2015
SSF Jämtland/Härjedalen

Vemdalen/Hede 16-17 augusti, söndag - måndag.
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo, 070-358 12 13.

Vemdalen/Hede 26-27 september lördag - söndag 
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo, 070-358 12 13.

Börtnan/Åsarna 26-27 oktober, vardagsprov måndag - tisdag 
Anmälan till Johan Lindquist, Skålan 134, 840 31 Åsarna, 070-216 93 15

Klubbmästerskap 2015
Den hund som tar högsta poängen under något av våra utlysta
jaktprov under året blir klubbmästare. Vid ev. lika resultat vinner den yngre hunden. 
Man kan alltså anmäla sin hund till flera jaktprov, men bara det högsta resultatet gäller.

För jaktprov gäller följande:
Första start på jaktprov för lokalklubbens egna hundar är gratis.
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan till ordinarie prov.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 tim, meddelas vid bekräftad start.
Ej utnyttjad start vid hunds sjukdom återbetalas endast mot veterinärintyg. 
Löpande tik får ej heller startas, gäller både ordinarie och rörliga prov.
Eventuell reseersättning till domaren vid rörliga prov betalas av hundägaren

Anmälan till ordinarie prov:
Skriftlig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller www.tradskallare.se,  fullständigt ifylld. 
Startavgiften 350: - betalas på plats, i startavgiften ingår domararvode 250: - 
             
Bekräftelse om start:  
Bekräftelse om start och övrig information om respektive jaktprov görs av provledaren 
på det telefonnummer eller e-postadress hundägaren har uppgivit vid anmälan. 
Om meddelande från provledare lämnats på mobilsvar eller e-post, 
vänligen bekräfta omgående annars kan den upplåtna platsen gå till nästa hund.

Rörliga prov 16 augusti 2015 – 31 mars 2016
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: - på klubbens 
plusgiro 13 70 11-3.  Domararvode 250: - plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till doma-
ren. Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.tradskallare.se, fullständigt ifylld.

Jaktprov 2015
SSF Jämtland/Härjedalen
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Jaktprov 2015
SSF Gävleborg

Ordinarie jaktprov

Los ..................16-17/8
Upplysningar och anmälan till: 
Ivan Karlsson Lövriset 11 828 93 Voxnabruk, tel. 0657-210 26  070-288 48 04  

Kårböle  ...........26-27/9
Upplysningar och anmälan till:
Jan Andersson Stora Vinterg 13   827 31 Ljusdal, tel. 070- 597 35 50

Ljusdal  ......31/10-1/11
Upplysningar och anmälan till:
Jan Andersson Stora Vinterg 13   827 31 Ljusdal, tel. 070- 597 35 50

För ordinarie prov gäller följande:
Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress och tel.samt registreringsnr. och namn på hundens 
föräldrar. Använd blanketten som hämtas från SSF:s hemsida!
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 14 dagar före start, sent inkommen anmä-
lan 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 2015 -28 februari 2016
Anmälan:
Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnr.
Insändes till provledare: Daniel Byqvist  Blomstervägen 69 821 40 Bollnäs
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 jaktprovs-
resultaten under året. Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på 
provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2015.

Jaktprov 2015
SSF Gävleborg
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Jaktprov 2015
SSF Mellansverige

Noppikoski 16-17 augusti
Anmälan och upplysning: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel. 070-226 02 93 eller 0250-410 88

Malung 21-22 augusti
Anmälan och upplysning: Leif Nilsson Älvvägen 47, 782 91 Malung. Tel. 070-603 99 40 eller 0280-600 40

Gösjön 29 augusti 
Anmälan och upplysning: Gunnar Thunander, Hedbyv. 100, 785 50 Djura. Tel. 070-210 25 40 eller 0241-303 29

Orsa 14 september
Anmälan och upplysning:Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel. 070-226 02 93 eller 0250-410 88

Idre 25-27 september
Anmälan och upplysning: Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. Tel. 070-261 95 67 

Björnberget 3 oktober
Anmälan och upplysning: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura tel. 070-574 49 20, 0241- 302 50

Orsa 24 oktober
Anmälan och upplysning: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel. 070-226 02 93 eller 0250-410 88

Mora 4 november
Anmälan och upplysning: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora. Tel.0250-312 33 eller 070-314 01 72

Rörliga prov hela året. Anmälan och upplysning se, ”Rörliga jaktprov” i denna annons. 

Utlysta jaktprov
Anmälan är bindande och görs senast 14 dagar före prov. 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
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/provdag till BG 5261-2942. Därutöver ska 100 kr/provdag 
(domararvode) erläggas till provledare vid ankomst till provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250 
kr/provdag till BG 5261-2942. Därutöver 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid 
ankomst till provplats. 

Vid eventuell domarbrist 
SSF-m förbehåller sig rätten till förtur på egna medlemmars hundar.

Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse om start samt tid för lottning.

Betalning av jaktprov
Betalning sker då anmälningsmottagare förkunnat deltagaren om plats, ca 10 dagar före prov.
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan påvisas.

Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.

ID Märkning
Obligatorisk 
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Rörliga jaktprov
* SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalificering till Skallkungen räknas ordinarie och rörliga prov 
tagna i den egna lokalklubben två veckor innan föregående års Skallkungstävling och fram till två veckor 
före gällande års Skallkung. I övrigt se Regelpärmen.
Rörliga jaktprov kan du gå på egna hemmamarker. Har du inga lämpliga marker kanske domaren har? 

Startavgift 
Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 18:50 kr/mil betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på 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 sig senast 3 dagar före tänkt provdag. 
Detta görs skriftligen till provansvarig för rörliga jaktprov, Arne Åhs Rönnbergsvägen 1, 660 50 Vålberg. 
tel. 054- 54 70 19 eller 
mobil 070-219 42 05 
Anmälningsblankett, finns i Ståndskall eller kan hämtas på www.tradskallare.se.
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 av-
sedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir prov inte genomfört skall anmälan om ny provdag göras 
omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.

Välkommen att starta din hund i höst! Jaktprov 2015
SSF Mellansverige

Kiepin Kaira
Äg. Tommy Jonasson
Foto: Ulf Lindroth
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Jaktprov2015-2016
SSF Sydsverige

Grängesberg 12- 13 September, INTERNATIONELLT 
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 070-311 12 74, styggberget@hotmail.com

Björsjö 28-29 November, Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA, 070-658 73 05 tomas.salander@skogssallskapet.se 

Saxdalen 26– 27 mars 2016 Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 070-311 12 74, styggberget@hotmail.com

Anmälan ordinarie prov.
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 lott-
ning 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
Anmälan skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum. 
Anmälningsmottagare: 
Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN
styggberget@hotmail.com

300 kr inkl. reseersättning för domare betalas på plats. Första start för SSF-syds medlemmar, ingen avgift.                        
Gäller både ordinarie och rörliga prov. Samtliga jaktprov är av lika värde för kval till skallkung tävlingen 
och även andra tävlingar. Samtliga ordinarie jaktprov kan bli flyttade till annan ort på grund av 
vargförekomst. Deltagande hundar behöver inte vara ID märkta i örat. Chipavläsare finns.
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Jaktprov 2015
SSF Medelpad

SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående
planering. För medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100 kronor. 
Är det första gången Du startar Din hund utgår ingen startavgift!
Domararvodet uppgår till 100 kronor. Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar 
i mån av plats – startavgift: 250 kronor.

Ordinarie prov. 

16-17/8 Lögdö Vildmark/Skälsjön Anmälan till Egon Rongdén.
 

26-27/9 Ånge/Borgsjö Anmälan till Kjell Pettersson
              

27-30/11  Matfors-Naggen Anmälan till Lars-Åke Källman
 

Rörliga prov.
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, tel. 0705-13 14 33  
egon.rongden@facipen.se
 
Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, tel. 0703-98 98 19
kjell.p.spg@gmail.com 

Lars-Åke Källman
Spåmansvägen 10, 820 62 BJURÅKER, tel. 0702-95 40 60
Lars-Ake.Kallman@vmfqbera.se 

Per-Ove Bergman 
Öster Grängsjö 168, 820 77 GNARP, tel. 070-361 12 94  
perovebergman@bredband2.com
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Länskampen
Vilhelmina 2014, 23-24 augusti

Fjolårets Länskamp blev en klang- och 
jubelföreställning för Skarnäbbens 
Kennel från Storuman!
Jaktprovet är en tävling mellan Väster-
bottens Lappmark och Västerbottens 
Kustland. Länsmästare ska koras, men 
även en kamp mellan de rivaliserande 
klubbarna ska avgöras.

Lördag
Lördagen bjöd på fint väder med bra förutsättning-
ar för goda resultat bland ekipagen. Bäst för dagen 
blev kustlandets nobstik Skarnäbbens Theia, ägare 
Ulf Grabbe med hela 80 poäng. Det var lördagens 
enda förstapris. Kvällen avslutades med en delikat 
viltmiddag hos Bergmans Fisk. Provledare Roger 
Eriksson samt Mats Larsson hade dukat upp ett rik-
tigt fint smörgåsbord av stekheta provytor.

Söndag
Lite islossning i förstapristagandet gjorde att årets 
Länskamp fick en rafflande avslutning. Kustlan-
dets Ryggärdans Axa, ägare Bertil Johansson slog 
till med 79p och den ständigt närvarande Kiepin 
Kaira, ägare Tommy Jonasson presterade 77p. 
Detta gjorde att Västerbottens Kustland tog hem 
både Länsmästartiteln samt priset för bästa klubb!
Grattis Kustlandet!

Bästa resultat:
Västerbottens Kustland
Skarnänbbens Theia  ................... 80p
Ryggärdans Axa  .......................... 79p
Kiepin Kaira  ............................... 77p
Totalt:  ....................................236p

Västerbottens Lappmark
Skarnäbbens Nea  ........................ 76p
Theo  ........................................... 65p
Tjäder Fightens Nova  ................. 65p
Totalt:  ....................................206p

Länsmästare 2014, Skarnäbbens Theia

Sammanfattning
En snabb sammanfattning av Länskampen 2014 
ger en kraftigt vit/brun bild av tillställningen. 
Kullsyskonen Skarnäbbens Nea och Theia blev 
bästa hund i respektive klubb. Uppfödaren från 
Storuman, Mattias Åkerstedt kan vara rikligt nöjd 
med det avelsresultatet! 

Formatet för denna typ av arrangemang passar de 
flesta som handsken. Trevlig samvaro över klubb-
gränserna, som på sikt kan skapa goda relationer 
och i förlängningen gagna målet med att förbättra 
våra jakthundsraser. 

Helgens ros går till domaren Ewert Lundström som 
fick forcera en bred och strid meterdjup bäck med 
livet som insats. Vad gör man inte som domare för 
att hålla rygg på en ivrig finsk spets?!

Länsmästare 2014

Lappmarkens bästa hund, Skarnäbbens Nea
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Några ord från

REDAKTÖREN

Utställningarna går mot sitt slut och 
den riktiga säsongen stundar, nämligen 
jaktproven och jakten. I samband med 
att sista förhöstprovet är avklarat styr 
jag kosan rakt ut i ett avlägset reservat, 
fritt från den stora kommersen av till-
resta jägare som härjar fritt på mina 
hemmamarker.

Dagens hårda tryck på småviltsstammen under in-
ledningsskedet av jakten är ingen bra lösning. Att 
de övriga nordiska länderna dessutom har begräns-
ningar på sina jaktområden skapar en extra belast-
ning på gråfågeln i landet. Att invadera Sverige 
med jägare under den fasen då stammen är i sitt 
känsligaste utvecklingsskede, borde väcka varnings-
klockor även hos den mest imbecilla beslutsfatta-
ren. Hade gråfågelstammen haft samma stridbara 
anhängare som vargen så hade det på regeringsnivå 
pratats om "gynnbar bevaradestatus" för länge se-
dan. Den siffran verkar i dagsläget dessutom inte ha 
någon specifik övre nivå hos vargvännerna, så me-
toden som sådan skulle passa mig utmärkt gällande 
våra skogshöns! Nu är ju inte tjädern/orren någon 
art som det är dags att rödlista, men min åsikt är 
ändå att vi bör hushålla med reserverna, speciellt 
under förhösten. Dagens kvotering av jakten är ett 
steg i rätt rikting som sprider jakttrycket över en 
större geografisk yta. Delningen av kronparkerna i 
mindre områden är också positivt. Det går åt rätt 
håll... 
Vi får hoppas att våra folkvalda tar sig en funderare 
i småviltsfrågan och gör ett undantag i sitt stereo-
typa beslutsfattande genom att för en gångs skull 
gynna glesbygden.
Nobsarna
Norrbottenspetsen har haft en tuff resa genom åren 
med en avelsbas som under en längre tid brotta-
des med hot om total kollaps.  Per-Alrik och Ingrid 
Frohm, dåvarande avelsråd, fick verkligen jobba 
hårt för att återställa rasen som tidigare var behäf-
tad med flera genetiska defekter. Idag kan många 
skörda frukterna av det långsiktiga avelsarbetet som 

makarna Frohm lade grunden för. Norrbottenspet-
sen är nu en frisk ras och rent jaktligt har den gjort 
enorma framsteg på bred front. Det är ingen tillfäl-
lighet att årets Skallkungsvinnare är en nobs, det 
var mer än tidsfråga. Det samnordiska avelsarbetet 
som inletts i år känns rent spontant som ett väldigt 
klokt beslut. Avelsarbetet inom nobsgenren har de 
senaste åren byggts på med nya friska krafter som 
verkligen gett en injektion åt utvecklingen. Jag tror 
på idén att behålla en grundbas av funktionärer i 
kommittéerna för att sedan sakta komplettera med 
nya ansikten. Norrbottenspetsarnas valpproduktion 
når upp till 80% genom avelsrådgivningen, vilket 
är en hedrade siffra och visar på en stark styrkraft 
hos SSF. 
Tjäderföreläsning
Erik Ringaby, författaren till boken Tjäder, före-
läste under Riksårsmötet 2015. En väldigt lättsam 
och underhållande tillställning som gav bevis på 
tjäderns mycket låga överlevnadschanser från kyck-
lingstadiet. En stor del av föryngringen klarar sig 
inte, mest på grund av predatorer. Erik har bott i 
skogen och mer eller mindre agerat moderhöna åt 
en tjäderkull. Kullen gjorde små utflykter på dagar-
na för att sedan varje kväll återvända till tryggheten 
innanför Eriks skjorta. Forskning med fullt 
personligt engagemang!
Vill man ge tjädern bättre förutsättningar är rådet 
från Erik att i första hand ge sig på predatorerna. 
Jakten står som nummer två i den ordningen. Detta 
ifrågasätter inte min teori om det hårda jakttryckets 
påverkan under förhösten, den har stor betydelse. 
Jag lever efter devisen: 
-En död höna lägger inga ägg!

Göran Hellström

Erik Ringaby signerar sin bok
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Nordiskt 
avelssamarbete 
för Norrbottenspets 

Om man enbart ser till Sverige så är 
avelsbasen för Norrbottenspetsen 
begränsad. I Finland föds det idag 3 ggr 
fler norrbottenspetar än i Sverige. Tyvärr 
har avelsutbytet tidigare varit begränsat 
och populationen i Sverige och Finland 
är i stor utsträckning åtskilda. Vi ser det 
därför som positivt om fler tikägare tar 
steget och åker till Finland för att para 
samt att fler tikar från Finland kommer 
till Sverige och parar. Det skulle stärka 
den nordiska avelsbasen och ge större 
genetisk variation för framtiden vilket 
är ett måste för utveckling av rasen.

Vill du para din tik i Finland? 

Vi hjälper dig!
Finsk täckhundslista
Vi har tagit fram en täckhundlista över de, som vi 
bedömer det, intressantaste hanhundarna Finland. 
Detta har skett genom att studera stamtavlor, sjuk-
domsbild och resultat på jaktprov (inkl. egenskaps-
poäng) och utställning. Utgångspunkten har varit 
den täckhundlista som finns i Finland. Om du tar 
kontakt med oss kan vi resonera om vilka hundar 
som skulle passa till din tik. Vi har även bilder på de 
flesta av täckhundarna. Var gärna ute i god tid innan 
din tik börjar löpa. 
Då språket ibland kan vara ett problem får du sedan 
om du vill hjälp med de finska kontakterna. I första 
skedet med att se ifall ägaren till tilltänkt hanhund 
är intresserad av parning. Det underlättar om din 
tik är meriterad på jaktprov och utställning. Detta 
särskilt om du siktar in dig på hannar som är väl-
meriterade. När det är klart vilken hanne som ska 
användas kan vi även bistå med detaljer i de finska 

kontakterna samt vissa praktiska frågor, t.ex. var det 
går att bo. 
Att tänkta på innan resan...
Det är idag inte särskilt krångligt att resa med hund 
över till Finland. Numera behöver du bara ta en 
spruta och sedan är det grönt att åka 21 dagar se-
nare. Detta är sedan giltigt i flera år. Har du inte ett 
EU-pass sedan tidigare skaffar du det t.ex. i samband 
med vaccinering. Därutöver måste hunden tagit be-
handling mot dvärgbandmask med underskrift av 
veterinär 1-5 dygn före resan över till Finland. Både 
behandlingen mot rabies och dvärgbandmask skrivs 
in i EU passet av veterinären. 
Det finns relativt goda kommunikationer till Fin-
land. Bor du i norra delen av Sverige går det utmärkt 
att ta bilen, annars går det färjetrafik från Umeå och 
Stockholm. Det behöver inte vara en längre resa än 
att para någonstans i vårt eget avlånga land. Det är 
kan vara bra att kontrollera att tiken börjar vara i 
höglöp genom blodprov innan resan för att undvika 
en längre vistelse än nödvändigt, t.ex. görs detta i 
samband med hunden blir behandlad för dvärg-
bandmask. 
Tikar från Finland och Norge
Vi hoppas att det kommer att bli ett ömsesidigt 
samarbete med Finland och Norge med ett utökat 
avelssamarbete och hoppas även fler tikar kommer 
och parar här i Sverige. Som information kommer 
vi att hjälpa Finland att med en lista över hanhundar 
här i Sverige som kan vara av intresse för dom att 
använda, vi ska också översätta våra svenska rutiner 
för avelsrådgivning till finska.

Avelsrådet för 
Norrbottenspets

Micke Åsman 
Tel. 070-244 37 07 
mr.asman@gmail.com

Rickard Näslund 
Tel. 070-590 24 51 
nobsen.rickard@hotmail.com
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Kom ihåg att tydligt ange namn, 
telefonnummer och leveransadress.

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

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

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

Kontohavare: 
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

Vinbeställning
Gör så här när ni beställer SSF-vinerna 
Urogallo (rött) & Tetrix (vitt)

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

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

6 flaskor:  
Pris per flaska är 98 kr 

12 – 24 flaskor:  
Pris per flaska är 95 kr 

Mer än 24 flaskor  
Pris per flaska är 92 kr 

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

Smaklig middag! SSF riks

Nyhet!
Nu introducerar 

vi ett vitt vin:

Tetrix 
(orre)
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Rapport
Jämtland/Härjedalen 
Verksamhetsåret 2014

SSF J/H:s årsmöte hölls i år på 
Östersunds Skidstadion med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. Styrelsen består 
av Anders Stensson, ordf., Ewy Carls-
son, sekr., Björn Thuresson, Kenneth 
Mella och Niklas Stöök. Adjungerad 
kassör, Jörgen Jönsson. Harry Görans-
son och Örjan Backlund. som supple-
anter.  Klubbens ekonomi är god och 
antalet medlemmar var vid årets slut 
165 st. och 8 familjemedlemmar.

Tyvärr har antalet medlemmar minskat, vad det be-
ror på vet vi inte. Om det är en följd av att det varit 
sämre fågeltillgång de senaste åren och hundägare 
inte har ansett sig kunna träna sina hundar, eller om 
nya hundägare avvaktat med att lösa medlemskap 
tills de skall gå utställning eller jaktprov. Eller kan-
ske färre hundägare.
Utställningar
Klubben har haft två utställningar. I Östersund 
deltog 31 hundar och BIS-vinnare blev finnspetsen 
Hemvikens Leo, ägare Urban Andersson, då han i 
finalen vann över Viktor Risbergs Skarsnäbbens 
Milou. Bästa nobsvalp blev Brattstans Tyra och bäs-
ta finnspetsvalp Skarjaks Ylvis.

Till Novemberutställningen i Vemdalen kom 28 
hundar till start och BIS-titeln togs av Harry Er-
ikssons norrbottensspets Odensalaskogens Zickos-
Jocke i hård konkurens mot Anders Lundbergs 
finnspets Predator´s Jäger. Två finnspetsvalpar och 
sex norrbottenspetsvalpar deltog, inget HP delades 
ut i valpklasserna.
Antalet utställda hundar ligger ganska lika som förra 
året.
Jaktprov
Endast två utlysta prov hölls. Vid första provet i 
Vemdalen den 16-17 augusti, som också var vårt 
klubbmästerskap, startade sex ekipage förstadagen. 
Årets klubbmästare blev Jan-Erik Svenssons Ram-
sjöskogens Ceder med 81 p. tätt följd av Tjäderle-

kens Messi 77 p., ägare Johanna och Anders Hägg-
kvist. Andra dagen startade fem hundar med två 
andrapris som bäst. 
Av olika orsaker blev Börtnanprovet inställt, och 
då även vargförekomst hade noterats i området, ge-
nomfördes nästa utlysta prov också i Vemdalen. Sju 
hundar kom till start båda dagarna och Tjäderlekens 
Messi visade även då fin form och tog provets enda 
jaktprovsetta med 82 p. 
Vi kan konstatera att på 25 utlysta starter utgick tre 
st. 1:or, tre st. 2:or och elva st. 3:or. 
  Fjorton starter på rörliga prov resulterade i fyra 
1:or, en 2:a och tre 3:or. Den hund som lyckades 
bäst på rörligt prov var Karl-Erik Sifvertssons finska 
spets Piellovares Jari, 1:a 88 p.
 Av sammanlagt 39 startande hundar vid årets ut-
lysta och rörliga jaktprov gick sålunda 25 till pris, 
vilket är synnerligen bra med tanke på fågeltillgång-
en i övrigt.   
Årsmötet
Vid årsmötet var det dags för den årliga prisutdel-
ningen. ”Jämtlands/Härjedalens Skällande Fågel-
hund” blev finnspetstiken Tjäderlekens Messi med 
två utlysta 1:or, 82 och 77 poäng och en rörlig 1:a, 
83 poäng. Hon fick därmed den första inteckningen 
i det nya vandringspriset, stolta ägare Anders Hägg-
kvist och dottern Johanna.
Östansjöns pokal för bästa rörliga prov vanns av 
finnspetsen Piellovares Jari, 88 poäng, ägare Karl-
Erik Sifvertsson. Även vandringspriset till klubb-
mästaren Ramsjöskogens Ceder och Jan-Erik Svens-
son delades ut.
Diplom och glas tilldelades även de hundar som ta-
git jaktprovsettor i våra prov under året.
Pris delades även ut till predatorjaktsvinnaren Nik-
las Stöök som hade lyckats ta sjutton rävar och två 
mårdar.
I Skallkungen deltog Roger Hedlund med Yscha 
som hamnade på 12:e plats och till Nordiska Mäs-
terskapen hade ingen hund från Jämtland/Härjeda-
len kvalificerat sig.
Gymnasieskolan Forshaga Akademin frågade oss 
även i år om vi kunde hjälpa till och ställa upp med 
hundar och förare under deras ”fjälljaktsvecka”. Få-
gel fanns, men tyvärr var de väldigt skygga så det 
blev inga skjutna. För eleverna var det ändå en upp-
levelse att delta i jakten med trädskällare, även om 
det inte blev något byte denna gång.  Även vid Tor-
sta Lantbruksgymnasiums jaktdagar ställde hundfö-
rare upp med sina hundar. 
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Dessa arrangemang är uppskattade och vi kommer 
att fortsätta bistå dem vid deras utbildningar.
På jakt och fritidsmässan ”Fäviken Game Fair ” hade 
vi som vanligt vår monter som var mycket välbesökt. 
Ett synnerligen bra tillfälle att marknadsföra SSF, 
informera om, visa upp våra hundraser och berätta 
om hur jakt bedrivs med trädskällare. Vi säljer också 
lotter där man kan vinna en jaktdag tillsammans 
med hund och förare, något som uppskattas, sär-
skilt om vinnaren aldrig förut har deltagit i jakt med 
trädskällare.

Styrelsen för Jämtland/Härjedalen ser fram mot 
ett nytt jaktår med bättre uppslutning på utställ-
ningar och jaktprov, stora fågelkullar och många 
jaktprovsmeriter. 

 SSF J/H

Uppfödare – Se hit!
SSF erbjuder alla valpköpare ett gratis medlemskap för valpar födda efter 1 jan 2015.

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

Uppfödaren skickar över följande sju uppgifter:
1. Namn:

2. Adress:

3. Postnr & Ort:

4. Personnr.:

5. Telefonnr:

6. Mailadress: 

7. Vilken lokalklubb köparen önskar tillhöra:

Skicka uppgifterna till Tommy Lannemar: 

E-post: tommy78550@gmail.com

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

Predator´s Villi i förgrunden och Buskuddens Ricky bakom. 
Mvh Gunilla Sundström Arvidsjaur
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KROPPEN
Efter revideringen av rasstandarden (år 2013) har 
det enligt min mening förstärkt viktigheten av 
kvadratisk kropp, och detta speciellt för hanar.
Klart lång rygg och till proportioner lite lång kropp 
förekom förvånansvärt mycket.
Några av hundarna hade kortare bakre revben som 
gör att hunden får en kraftigt uppdragen buklinje.
Några av hundar var alldeles för kraftiga, ett fåtal vi-
sades även något höga i hullet.
FRAMPARTI
Skuldrans position var ofta upprätt, och på ett par 
hundar var den klart för upprätt. På några var den 
för sned, så att bröstet putade fult framåt.
Mellanleden var på några hundar böjda för mycket.
BAKPARTI
Vissa hundars bakben hamnade under kroppen, 
d.v.s. höftbenets positionen var lite för upprätt och 
vid drag så försvann hundarnas knä- och hand-
ledsvinklar nästan helt.
Höga handleder var också noterbar.
PÄLS
Pälsen var allmänt bra, men på några hundar var 
täckhåren liggande och en av hundarna hade helt 
enkelt för långt hårlag.
SVANS
Rasstandarden krav på idealsvans tycks vara nästan 
omöjlig att uppnå, men sådana svansar fanns.
Några hade svansen ansatt för lågt och därmed stod 
svansen rakt upp och lämnade en luftspalt mot ryg-
gen.
LYNNE
Det var förvånansvärt svårt att kontrollera tänder-
na och mäta mankhöjden p.g.a. av hundens beten-
de. I flera fall, trots att hundägaren själv visade upp 
bettet. Detta påverkar såklart negativt på bedöm-
ningen. En av hundarna försökte att bita ägaren när 
han själv skulle visa upp tänderna för domarn. Den 
hunden blev diskvalifiserad på grund av lynnet. En 
annan hund flydde när domarn kom fram, och kun-
de därav inte kontrolleras, den blev diskvalifiserad 
på grund av detta.
Tandstatuskontroll, mätning av mankhöjd, samt 
kontroll av testiklarna bör övas redan som valp. Gör 
detta hemma och ta gärna hjälp av bekanta hund-
kompisar så att saker och ting fungerar smidigt på 
utställningen. Det är också billigare att kolla hemma 
än att få lämna en hundutställning.

Genom glasögonen på en
utställningsdomare...
Av: Pekka Kortekangas

I December 2014 fick jag en trevlig 
inbjudan av Thommy Svevar, att kom-
ma och bedöma Riksutställningen för 
SSF i Hammarstrand den 18.04.2015.

Senaste gången jag blev erbjuden en såhär 
prominent tillställning var i Kalix våren 2006...
Bilfärden med Thommy var en upplevelse i sig. Från 
Umeå och över Högakusten svängde vi mellan ber-
gen, skogarna och de gudomliga sjöfallen som till 
slut ledde oss till Hammarstrands bastanta fjällmil-
jö. Senast jag rörde mig i de här traktera var för över 
30 år sedan, när jag gjorde en resa med min far som 
hade jobbat som skogsteknikerpraktikant i sin ung-
dom (1947) i Storuman. 
Flera gånger under resan påmindes jag om mina 
gamla drömmar, d.v.s. att jag skulle ha flyttat till 
Sverige direkt efter min lärarutblidning 1972. 
Skogsfågel- och älgjaktsmöjligheterna är på en helt 
annan nivå, för att inte tala om hela levnadsstan-
darden. 

I följande sammanställning presenterar jag ur mitt 
minne bedömningen av den finska spetsen och dess 
fel i den ordning som jag använder i min 
bedömning:
FÄRG
Dystert enfärgade brunröda hundar förekom.
Vit färg på bröstet fanns på ett fåtal. 
Överraskande många hade svarts stickelhår, inte 
bara på svansen, utan även på öronens baksida, och 
manken.
STORLEK
Enligt rasstandarden ideal storlek. De med liten av-
vikelse var dominerade. Endast en hane låg på övre 
gränsen och en tik på undre gränsen.
HUVUD
Lite långa och smala huvuden förekom.
Långsmala öron kunde ibland förstöra ett annars 
bra huvud.
Någar hundar med svag underkäke.
Stopet var för brant på några individer.
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RÖRELSER
Hundarna rörde sig generellt lätt vid långsam trav, 
även om det fanns delar i deras uppvisning man 
kunde förbättra. Uppvisning i triangel var inte känt 
för alla.
Några hundar var för breda i bakbenen vid rörelse, 
och en hund slängde/cirkulerade med framtassarna 
tydligt utåt.

KÖNSPRÄGEL
Könsprägeln måste vara fullständig, och den kom-
mer klart fram på hundens huvud och uttryck. På 
några hanar var det litet oklart. Det var en som var 
stor, lång och hade ett smalt huvud. Detta gav en 
helt fel könsprägel. Det finns dock inte med i min 
minnesbild att någon tik hade hanhundsprägel.

HELHETSBILD
Baserat på ovanstående kan ni dra slutsatsen att 
nivån på utställningen inte var särskilt hög, och 
därav betyget på hundarnas helhetsbild.

Helhetsbilden fördelad per kön:
          Hanar   Tikar
CK                     x 1 x 2
EXC    x 3 x 3
Very good          x 1 x 6
good                  x 2 x 6
Sufficient           x 4 x 1
Disqualified    x 1 x 1

Antalet hundar som visades upp var en besvikelse 
för mig. Detta är ju huvudutställningen i Sverige. 
Tyvärr lämnades den enda uppfödargruppen som 
var anmäld ovisad, eftersom det inte fanns tillräck-
ligt många bra hundar.

Tikarna var bättre än hanarna över lag på 
Riksutställningen, vilket kan ses som något posi-
tivt när man avser avelns och exteriörens utveckling. 
En tik blev också bäst i rasen och det blev dessutom 
utställningens vackraste hund. Hanen som fick CK 
var enligt min mening lite lång i kroppen, men 
annars en utmärkt hund.

Jag fick möjligheten att i början av årsmötet pre-
sentera hund-läro-mästaren Juho Perttola’s (1910-
2004) bilder och tankar kring finska spetsens exte-
riör.

Ett stort tack till arrangörerna som gav mig möj-
ligheten att komma och bedöma den finska spetsen, 
samt berätta om dess exteriöra utveckling.

Ett stort tack vill jag också ge till den ihärdiga och 
tålamodiga ringsekreteraren, för att hon hade så stor 
förståelse med min vacklande svenska. I Finland har 
jag tyvärr sällan möjlighet att tala svenska, men jag 
vill ändå alltid försöka.

Tack också till Thommy för det goda 
resesälskapet och tolkhjälpen i nödens stund!

Pekka Kortekangas, 
utställningsdomare från Kuopio, Savolax

DS. Jag har en massa bilder på den finska basen av 
Norrbottenspets, vid lämpligt tillfälle är jag redo att 
presentera dessa för en "matbit".

Den ursprungliga texten har översatts till svenska av 
Thommy Svevar från Malax. 

Pekka Kortekangas med BIS Vackeråsens Trilla
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Riksutställningen  
Lördag 18/4, 2015    

Riksutställningen hölls på Hotell 
Hammarstrand i Ragunda kommun. 
Utställningsplatsen var en grusplan 
precis bakom hotellet, perfekt och so-
len sken. Planen var uppdelad i två 
ringar, Finsk spets fick den ena ringen 
och Norrbottenspetsarna fick den andra 
med varsin domare och egna sekretera-
re. Den tillreste finske domaren Pekka 
Kortekangas tog sig an den Finska 
spetsen, Ewa Widstrand bedömde 
Norrbottenspetsarna.

Späckat program
Eftersom det var ett späckat program denna 
”skällande fågelhundsdag” fanns det inte tid för 
någon sovmorgon. Eric Ringabys intressanta före-
läsning om tjäder och Pekka Kortekangas genom-
gång om den finska spetsens exteriör ville ingen 
missa. Inskrivningen började därför redan klockan 
åtta så de första valparna skuttade in i ringarna 
redan klockan nio. 

Finsk Spets
Utav trettio anmälda Finskspetsar fanns tjugosex av 
dem på plats. Kort sammanfattat av dagen skulle det 
låta ungefär så här ”Blyga juniorer, skällande hanar, 
och bitska tikar”. Men det är faktiskt bara halva san-
ningen. De allra flesta visade sig riktigt bra särskilt 
bland tikarna.

Bäst i rasen
BIR Tävlingen stod Mellan Häggingåsens Nalle och 
Vackeråsens Trilla. 
Efter många varv i ringen utsågs vinnaren 
Vackeråsens Trilla med Malin Lindh.

Häggingåsens Nalle äg. Matti Torvela och 
Vackeråsens Trilla äg. Malin Lindh

       
Bästa resultat Finsk spets
Hund Ägare 
Tjäderlekens Mossko Vidar Rose’n ökl E    
Lakansjöbäckens Kirak Anders Bohm Dorotea jaktkl E    
Häggingåsens Nalle Matti o Lea Torvela Söråker chkl E Ck Bim
Häggingåsens Ymer Nicklas Stöök chkl V   
Röjbackens Aina Anders Griph Lit jun V   
Röjbackens Aira Mikael Bäckman Ransäter jun V   
Röjbackens Aune Inge Enbacka Tyresö jun V    
Anni Johan Hansson Strömsund ökl V    
Tajgans Katja Sven-Erik Jansson Ånge ökl E Ck
Vackeråsens Trilla Andreas Persson Njurunda ökl E CK Bir BIS
Alva Lars Sundholm Boden Jaktkl V   
Lakansjöbäckens Liisa K-G Johansson Vilhelmina jaktkl E Championat
Tjäderlekens Messi Johanna o Anders Häggkvist  jaktkl V   
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Norrbottenspets
Alla anmälda tretton Norrbottenspetsar fanns på 
plats, det fanns dessutom tillresta supportrar (vit/
bruna) som nyfiket följde tävlingen från ringside. 
Det kan ju vara bra att lära sig spelet och kanske 
ragga lite på dem som lyckas bra.

BIR tävlingen stod till sist mellan Brattstans Sinja 
och Skogsmyltans Barras och där drog
 Sören Adill med Brattstans Sinja det längsta strået.

Best i Show
När bägge domarna hade bedömt alla hundar i 
sina ringar så skulle den bästa hunden såklart utses 
Matchen mellan BIR hundarna gick på den finska 
spetsen ”hemmaplan” ring 1, det blev många varv 
för Vackeråsen Trilla med sin handler Egon Rong-
dén och Brattstans Sinja med sin ägare Sören Adill.  

Ewa och Pekka resonerade sinns emellan i mitten 
av ringen medan ekipagen applåderades runt varv 
på varv. Till slut så stod det klart Vackeråsen Trilla 
utsågs till BIS.

SSF Medelpad tackar alla utställare, domare, 
funktionärer och sponsorer, som tillsammans 
gjorde detta till en mycket lyckad trädskällardag! 

TACK!

Utförligare reportage samt komplett 
resultatlista finns på: 
www.tradskallare.se

       
Bästa resultat Norrbottenspets
Hund Ägare Klass kv
Tjäderskallets Bira Daniel Kagovere Njutånger valp HP
Skogsmyltans Barras Leif Sandelin Kälarne jun E CK, BIM
Fanbyklackens Salix Mats-Erik Larsson Torpshammar Jaktkl E CK, CERT
Klingermyrens Thrax Per Gannå Sundsvall jaktkl V
Odensala Skogens Zickos-Jocke Harry Eriksson Krokom jaktkl E CK
Odensala Skogens Cilla Helena Hansson Östersund ökl V 
Brattstans Sinja Sören Adill Häggenås jkl E CK, CERT, BIR
Odensala Skogens Mira Susanna Bäckström Hammerdal jkl V

BIR-final. Brattstans Sinja äg. Sören Adill och 
Skogsmyltans Barras äg. Leif Sandelin

Vackeråsens Trilla äg. Malin Lindh springer hem BIS!
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Riksutställningen  
Lördag 18/4, 2015   

Sponsorer

Riksutställningens huvudaktörer:
BIR Brattstans Sinja, äg. Sören Adill, 
Domare Ewa Widstrand & Pekka Kortekangas
BIS Vackeråsens Trilla äg. Malin Lindh

Riksutställningsvinnare de tio senaste åren: 
2014 Vackeråsens Trilla Äg. Malin Lindh
2013 Maksi Äg. Kähäri Mattias 
2012 Fort Hjort Jeppe Äg. Torvela Matti
2011 Joutsenvaaran Dave Äg. Taipale Erkki
2010 Linadalens Osku Äg. Per Sjögren

2009 Röjbackens Tarzan Äg. S. Forsslund
2008 Killamrovas Piika Äg. T. Gundt
2007 Röjbackens Tarzan Äg. S. Forsslund
2006 Nipsippas Jacko Äg. B. Markemo
2005 Houtanens Kjälle Äg. J. Engman
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Ibland säger det "klick" 
utan att man är beredd...
Är det så man definierar 
jaktens tjusning?

SKK firade sitt 125 års jubileum med 
stort kalas och internationell utställ-
ning under två decemberdagar i Älvsjö-
mässans lokaler strax söder om Stock-
holm. Alla svenska rasers företrädare var 
inbjudna att delta med egna montrar i 
en särskild del av utställningsområdet. 
En stor mängd publik, nära 28.000 st, 
besökte mässan och våra montrar där vi 
fick visa upp våra hundar, berätta om 
de olika rasernas egenskaper och prata 
jakt.
Själv var jag aktiv i den monter som representerade 
de fyra svenska stövarraserna och som grannar hade 
vi företrädarna för Norbottenspetsarna med Eva och 
Jeanette som ansvariga för montern. Och ni vet när 
man är grannar uppstår hela tiden olika praktiska 
problem som man måste lösa tillsammans och sånt 
gör att man får kontakt över rasgränserna. Att vi se-
dan råkade bo på samma hotell gjorde att vi kunde 
lära känna varandra lite bättre och kunde dryfta ge-
mensamma frågor som rör vårt gemensamma enga-
gemang som förtroendevalda i en specialklubb. Vi 
var bl a eniga om att det är svårt nu för tiden att 
engagera yngre personer som förtroendevalda till 

olika poster i våra styrelser, att rovdjursförekomsten 
begränsar våra möjligheter att jaga med våra hundar 
och att vi jobbar var för sig med olika regelverk och 
resultatredovisningssystem. Vi konstaterade att det 
är en mängd frågor som är lika för våra specialklub-
bar. Något som vi måste ta fasta på och samarbeta 
om i framtiden.

För SKKs del är jakthundsklubbarnas verksamhet 
av stor betydelse för Hundsverige och vår gemen-
samma mötesplats i det sammanhanget heter SKKs 
Jakthundskommitté dit alla specialklubbar bjuds 
in till årliga seminarier och sammankomster. Våra 
gemensamma frågor gentemot allmänhet och EU 
företrädare som har en negativ inställning till våra 
verksamheter drivs bäst om arbetar ihop och håller 
samman. 

Som en av fem i SKKs valberedning bjöds jag in till 
ert fullmäktigemöte i Hammarstrand, 18-19 april, 
som observatör. Det är länge sedan jag upplevt ett så 
väl förberett fullmäktigemöte med utmärkta hand-
lingar i form av Verksamhetsberättelse och ekono-
misk redovisning som jag fick tillfälle att göra. Att 
de formella förhandlingarna sedan fördes i god säm-
ja med engagerade debattinlägg och under ledning 
av en smidig mötesordförande gjorde det hela till 
ett upplevelserikt möte. När vi så småningom sam-
lades till kvällens måltid var stämningen på topp. 
Från min horisont tycktes alla sig väl smaka av det 
som bjöds och sorlet runt middagsbordet låg på den 
nivån när man vet att alla njuter av samvaron.

Tack för att jag fick närvara och uppleva ert full-
mäktigemöte. Nu har det klickat till och jag har 
fått fler vänner hos er än ”bara” Eva och Jeanette. 
Är det det som kallas jaktens tjusning?

Lars O Törnkvist

41



Hej!
Mitt namn är Skarjaks Frode Estil och 
jag är en sju år gammal finnspetskille 
som bor med min familj i Arjeplog. 
Tillsammans med min gammelmatte, 
Elisabet, har jag bloggat om mitt liv sen 
jag var jag var drygt fyra månader 
gammal. Jag tänkte ge ett litet smak-
prov från mina blogginlägg sen förr.
 
Jag har alltid ansett att jag är en lagom tjock man i 
mina bästa år och det gjorde jag redan i mitt första 
inlägg från den 14 maj 2008: Precis som Karlsson 
på taket så är jag en lagom tjock man i mina bästa 
år. Eller i mitt fall handlar det varken om tjock el-
ler år säger de som vet. Jag är nämligen bara fyra 
och en halv månad och precis lagom säger matte. 
Jag bor tillsammans med mamma som är ganska 
sträng tycker jag. Pappa har jag bara sett på bild, han 
bor låååångt borta så honom får jag nog inte träffa 
heller. Sen finns det ett gäng sura tanter här hemma 
och så finns Misa! Hon är min bästa vän och så söt, 
fast hon inte har samma färg som vad jag har, men 
det struntar jag i. Jag tror faktiskt att jag är lite kär 
i henne. Jag har massor av saker jag vill berätta om 
men det får bli senare för nu måste jag sova en stund 
och sen ska jag ut.
 

Den 4 september 2008 skrev jag om ett problem 
jag hade då, under rubriken ”Träning pågår”: 
Jag ligger i hårdträning numer och jag har det inte 
lätt det måste jag säga, jag förstår precis hur en cir-
kusartist måste jobba för att få till alla konster rätt.  
Nu undrar ni så klart; vad tränar han på? Frivol-
ter? Dans på slak lina? Balansera en boll på nosen? 
Nej, jag tränar på att STÅ på tre ben, och ni kan 

inte ana hur svårt det är. Jag har nämligen börjat 
känna ett behov av att pinka på träd. Jag vet inte 
varför, det verkar rätt onödigt men jag känner att jag 
måste och för att klara det så måste jag kunna stå på 
tre ben. I morse krånglade jag till det rätt rejält, jag 
vet inte riktigt vad som hände, men jag fick en hel 
gren under magen och fick pinka hängande i luften. 
Gammelmatte skrattade både elakt och länge, hon 
som går på två ben fattar ju noll. Men snart ska jag 
nog få ordning på det hela och då ska jag minsann 
pinka både här och där ska hon få se.
I maj 2009 bloggade jag för första gången om min 
stora hobby som är fiske. Jag vill bara påpeka att jakt 
är mitt jobb och min passion men den får jag ju bara 
ägna mig åt på hösten, så fisket är mer en åretrunt-
sysselsättning.  Jag spenderar timtal på sommaren 
med att jaga gäddor i vassen och jag älskar pimpel-
fiske på vårvintern och alla andra former av fiske: 
Sen tog vi båten för att se om det blivit någon fisk 
på näten som matte och hennes morfar satt ut. Jag 
tyckte det var superspännande att sitta och titta på 
snöret som sitter längst upp på nätet. Jag hade allt 
bra lust att plocka upp det i båten men det fick jag 
inte. Fast rätt vad det var så blev det riktigt drama-
tiskt för i nätet satt ett monster som var lika lång 
som jag och som hade riktigt vassa jättetänder. Det 
var en riktigt stor och tjock gädda som jag fann det 
bäst att passa mig för i alla fall tills den var riktigt 
död.

Den första oktober samma år fick matte, Sandra, och 
jag vår första fågel tillsammans om detta skrev jag så här: 
Nu har det hänt! Matte har fällt sin första fågel som 
jag skällt, de förra fåglarna har det varit gammelmat-
te som skjutit. I går tog matte ledigt från miljöstu-
dierna och följde mig till skogen. Jag hittade både 
järpe och en orrtupp men de bara flög. Efter ett tag 
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så började det lukta tjäder på marken och jag hit-
tade en tupp som flög upp och satte sig i en tall mitt 
framför ögonen på matte, vilket läge. Jag skällde det 
värsta jag kunde men inget hände. I minst tio minu-
ter fick jag stå där och gapa innan det small. Det var 
både nerverna hos skytten som darrade och bössan 
som klickade. Tuppen for i väg nerför berget men 
jag hittade den där den låg död på marken och sen 
ropade jag på matte så hon kom dit och tog hand 
om den. Det blir en bra födelsedags och nyårsmid-
dag tycker jag.

Hösten 2011 höll mitt liv på att få ett för ti-
digt slut när jag råkade ut för en riktigt otrev-
lig och långvarig lunginflammation. Detta är ett 
utdrag ur mitt första inlägg efter jag blivit frisk: 
Jag har  i alla fall blivit ännu mer ego. Jag är bäst! 
Jag går först! Jag sitter bäst! Jag ligger bäst! Jag åker 
bäst! Jag äter bäst! Jag ska bli kliad bäst! Och om 
Jonna, Ronja, Bolla, Tilda eller Bina glömmer hur 
det är så är jag också bäst på att påminna dem.   
Att jag äter bäst är säkert, jag har också ätit oftast. 
Jag började klockan halv fem varje morgon och sen 
åt jag åtta gånger om dagen de första fem dagarna ef-
ter att de släppt mig ur fångenskapen i Öjebyn. Sen 
blev det fem gånger och till varje måltid serverades 
en stor del leverpastej. Jag har nämligen upptäckt 
något jag inte visste tidigare. Leverpastej är faktiskt 
godare än både kyckling- och lax-filé. Det kommer 
kanske inte upp till älgfilé-klass men det är bra nära. 
Jag är nog inne på min sjätte burk leverpastej nu fast 
det har blivit snålare tilldelning. Matte pikade mig 
för att jag är tjock senast vi sågs. Jag väger nog mer 
än vad jag någonsin gjort.12 kilo, det är lite mer än 
de 9,4 jag vägde när jag åkte hem för snart tre veckor 
sedan. Men då var jag nog lite väl anorektisk.

 

Hösten 2013 gjorde jag något som först verkade 
vara en god idé men som efter nio veckor visade 
sig vara ett misstag. Om det skrev jag under 
rubriken ”Pappa med ångerrätt” Råttgänget 
är mitt namn på de valpkullar som passerat 
mitt hem sedan jag själv växt ur valplådan.  
Jag börjar känna att jag kanske gjort ett misstag, 
jag hade inte en tanke på att mitt lilla roliga 
skulle resultera i ytterligare version av råttgänget. 
Visserligen är de mitt kött och blod men de kommer 
att ta över mitt hus, pinka och bajsa över allt, äta 
upp min mat och sno mina leksaker. Dessutom 
stjäl de den uppmärksamhet som borde vara min. 
När de kommer folk på besök borde det vara mig 
som de tittar på och leker med, men jag har en 
känsla av att det inte blir så. Därför har jag börjat 
kolla upp det finstilta i kontraktet om det finns 
någon ångerrätt. Kan jag avsäga mig faderskapet? 
NEJ! blir svaret. Ångerrätten skulle ha utnyttjats 
i god tid innan hängningen så nu får jag stå mitt 
kast och leva i åtta veckor med råttgänget och 
dessutom lär en av dem bli kvar här permanent. 
Det enda goda i saken är att successionsordningen 
är fastställd. Kungen har fått en avkomma som bör 
bli kronprins eller kronprinsessa
Detta var ett smakprov av vad jag skrivit om genom 
åren. Dessutom har både min sambo Bina, och 
mina barn Flisa och Ylvis gästbloggat var sin gång. 

Vill ni läsa mer så finns min blogg på 
adressen:
http://frodeestil.blogg.se/

Hälsningar Frode
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Tjäderspelet 
               på Pottmyrstallen

Under en jaktdag i höstas fick jag höra 
talas om en gammal spelplats, på en myr 
som kallas för Pottmyrstallen. 
"Slang-Börje" berättade att han i flera 
års tid varit dit på tjäderspel förr i tiden 
och det väckte mitt intresse. Jag måste 
genast dit och reka! Väl där så fick jag 
känslan av tjädermark, ni vet som när 
det ryser bak i nacken. På det där 
mysiga sättet, som när man äter årets 
första hjortron direkt ifrån kvist. 

I slutet av mars köpte jag ett gömsle, endast för 
att jag bestämt mig för att kolla om tjädern fortfa-
rande använder sig av Pottmyra. Två dagar senare 
begav jag dit med gömslet för att reka samt sätta 
upp min gömslet (om jag hittade spår). När jag gick 
längs vägen så fann jag några spår ifrån en tupp och 
optimisten inom mig började att le. Snart var jag 
framme vid kantzonen mellan vägen, den sparade 
skogen och myren. Där stod min vän Jalle, han 
väntade in. Tittade efter mig på ett sätt som säger 
"nu du husse". Han sticker med svansen rakt upp 
och försvinner in mot Pottmyren, jag går sakta efter. 

Tillslut börjar jag fundera på om det inte ska hända 
något? Jag är snart framme och inte ett skall! 
På myren ser jag spår, och stora högar på backen 
efter "nattkvisten". Jag finner ett ställe där jag 
chansar med att slå upp mitt gömsle och sedan låter 
vi tiden avgöra om jag gjort rätt eller fel. 

Det hinner bli April, jag och en god vän åker dit 
för att kolla om det börjat bli någon aktivitet. Tim-
marna går under natten, det börjar ljusna och Vik-
toria upptäcker en tjädertupp som sitter på sin kvist 
och betar. Vi fotar den och för att få en bättre bild 
sträcker hon sig och råkar sparka till termosen, tjä-
dern flyger sin väg och frusna efter natten lämnar vi 
gömslet. Då flyger ännu en tupp iväg som suttit lite 
längre bort ifrån oss. Nu känns det riktigt bra! Inget 
spelande än, men de har börjat samlats. 8 April, jag 
vaknar under natten av att det bokstavligt stormar 
ute! Jag reflekterar inte över det så mycket, men 
innan jag hinner sluta ögonen igen. Kommer det 
som en kall kår längs ryggen, MITT GÖMSLE?! 
Jag åker ner några dagar senare för att kolla om det 
står kvar trots att jag inte ansträngde mig med att 
göra fast det. Jag kommer fram och ser till min för-
våning att det klarat sig! 

30 April och varför inte tillbringa den natten och 
morgonen med något man trivs? I träd och skogs-
doft! Jag blev lite sen på att komma iväg. Var inte i 
gömslet förrän vid midnatt. Månen lyste upp över 
myren och jag kände en stor iver, vad ska hända 
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nu inom de närmsta timmarna? Kommer jag få 
se ett tjäderspel? Om jag fick! Vid tretiden bör-
jade tupparna sitt kluckande och jag började dra 
ner dragkedjorna till fönstren. Plötsligt så tvekade 
jag, "det är ju en tupp bara några meter till vänster 
om mig?!". Försiktigt drar jag ner och där utanför 
är han, på ett avstånd inte mer än 4-5 meter ut-
anför. Helt plötsligt känner jag mig omringad av 
spelande tuppar! Jag hör hur fler anländer, framför 
mig, bakom mig, bredvid och ett tag trodde jag de 
skulle sitta på taket också! Jag öppnar upp gömslet 
ännu mer, jag måste få börja räkna in dem! En, två 
blir snabbt fem stycken. Har jag räknat rätt? Jag hör 
fler. Nu ännu mer vingslag, tupparna blir alldeles 
galna där ute. Här kommer Hönorna! Jag hör att 
de träar bakom och till vänster om mig, kan inte se 

dem. Avvaktar och fortsätter att titta på tup-
parna. Efter en stund kacklar hönorna och 

jag hör de flyga, de flyger som snett bakom 
mig mot höger. Jag vet inte om jag vågar 

öppna gömslet mer, några av tupparna 
har redan blivit varse om att jag är där, 
men ändå fortsatt spela. Tuppen som 
är snett framför mig till höger. "Det 
måste vara centrum". Nu ser jag en 
höna ovanför den tuppen, men hon 
verkar väldigt ointresserad. Vad är det 
som egentligen händer längre till hö-
ger? Jag öppnar och ser en jätte hum-

mer klo till näbb och runt sig har den 
tuppen hönorna! Hur många är dem, hö-

norna och tupparna egentligen? En, två, tre 
och fem hönor. Tupparna då? En.. två.. tre. 

SJU?! Sex stycken stora tuppar och så "hum-
merklo näbben" som är centrum. Jag ser att han 

har en skada på sin högra sida av näbben, han blir 
lätt att känna igen tänker jag. "Jalle och jag, i höst". 
Helt plötsligt hör jag vingslag och något som träar, 
nu var en av ungtupparna modig och satte sig i topp 
för att iaktta. Jag fick då ännu en tupp att ta med i 
kalkylerna. Åtta tuppar, varav sju spelande. Fem hö-
nor som jag observerade vid ett och samma tillfälle. 
Jag hörde fler fågel bakom mitt gömsle, men dessa 
får vi ta som ett hörselkonstaterande. Lite svårt att 
gissa sig till hur många de var dock. 

Det var en helt fantastik morgon, allt startade tre 
på natten och slutade inte förrän jag avbröt det 
vid halv nio. Var tvungen att röra på mig, hade 
tyvärr tider att passa. Nästa år ska jag dit igen, 
vill gärna se om det är plus eller minus på 
tjäderkontot!

Jonas Carlsson
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Kalixutställningen
Storm och blötsnö tvingade 
Kalixutställningen inomhus.

Fredag förmiddag, strax före klockan elva, kom 
en väderleksrapport till ansvarige för plogningen 
i kommunen, tillika klubbens kassör, som förut-
spådde 15-20 sekundmeters vind och regnblandad 
snö på utställningsdagen. Ovädret skulle nå Kalix 
på lördag klockan 10 och pågå till eftermiddagen.
Nu var goda råd dyra. Det gällde att hitta en utställ-
ningsplats under tak, ett scenario vi aldrig behövt 
tänka på under utställningens drygt trettioåriga his-
toria. Telefonerna gick heta och olika alternativ un-
dersöktes. Efter några negativa besked hittade vi en 
passande lokal och på eftermiddagen kontaktades 
berörda hundägare om ändringen. Det visade sig att 
vi gjorde rätt som tog rapporterna på allvar. När ut-
ställningen drog igång på lördag rasade ovädret för 
fullt men hundar och människor hade det gott inne 
i värmen.

Domare för dagen var Kurt Nilsson från Piteå och 
det startfält han skulle bedöma bestod av tio nobsar 
och tjugotvå finska spetsar, könsfördelningen var 
jämn i båda raserna.
Nobsarna var först ut i ringen och bland hanarna 
segrade Tärendöhunden Nalta Äljest Curt före 
Klingsbodas Edison. Den senare fick även sitt för-

sta cert. Eftersom ingen av tikarna nådde ända fram 
blev Curt dessutom BIR.
Bland finnspetshanarna stod det mellan tre hundar. 
Junioren Kaitum Dalens Ecco och Jahtitaigan Tanu, 
båda från Boden och som tredje utmanare,den fin-
ska championhannen Kotirovan Pate. 
Kotirovan Pate blev bästa hane och fick sitt svenska 
championat. Två blev Ecco och trea Tanu som dess-
utom fick sitt andra cert.
Det fanns många vackra tikar bland dom finska 
spetsarna och det blev till slut fem hundar kvar när 
bästa tik skulle utses. Vann gjorde juniortiken Peggy 
från Malmberget, en fantastiskt fin hund och doma-
ren Kurt Nilsson sa efter utställningen att han sällan, 
om någonsin, sett en bättre tik. Tvåa kom Boden-
tiken Alva och trea Älgstigens Inka. Båda hundarna 
fick cert och Inka blev dessutom champion.
Det visade sig att den unga tiken stod sig väl i kon-
kurrensen med hannen och hon kunde lägga ett 
BIR i raden av utmärkelser. Det slutade inte där 
utan hon tog även hem BIS när hon ställdes mot 
nobshanen. 
 
Till sist ett tack till vår domare och våra ringsekre-
terare som utförde sina uppdrag på bästa sätt och 
gjorde att utställningen kunde genomföras utan 
några missöden. Vi vill också nämna våra utställare 
som dels trotsade vädret och kom mangrant, dels 
hörsammade våra ordningsregler som gjorde det 
möjligt att på ett bra sätt genomföra utställningen 
trots begränsade lokaler.
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Resultat Kalixutställningen 2015-03-07
Norrbottenspets
Namn /reg.nr  Ägare
Zorro SE 44549/2014 Kurt Larsson, Luleå HP, BIR Valp 
Kroknäbbens Nisse SE 27014/2014 Ann Christine Paulusson, Nattavaara Good
Saxälvens Urax SE 27014/2013 Mikael Byman Seldahl, Kiruna Exc, Ukk1
Nalta Äljest Curt SE 19466/2013 Rickard Semberg, Tärendö Exc, Ökk1 CK,Bhkl1, BIR, BIS2
Klingsbodas Edison SE 23738/2012 Fredrik Vennberg, Holmsund Exc, Jkk1, CK, Bhkl2, Cert
Kälabäckens Mysan SE22128/2014 Torbjörn Österman, Hammerdal Exc, Junkk1,
Guri Mallas Nob Bira SE 22391/2010 Mats Andersson, Gunnarsbyn VG, Junkk2
Kolgårdens Cindy SE 57149/2012 Björn Andersson, Jokkmokk Good
Odensalaskogens Mira SE 65685/2010 Susanna Bäckström, Hammerdal VG, Jkk1
Finn Påls Ritzy SE 46482/2008 Elin Andersson, Boden Good, Jkk2

Finsk spets. 
Namn /reg.nr  Ägare
Joikom´s Riku SE 56047/2013 Cecilia Andersson, Töre Good
Skarjaks Frode Junior SE 11126/2014 Joel Vuorijärvi, Luleå VG, Junkk3
Kaitum Dalens Ludde SE 25400/2014 Stig Olov Nilsson, Juoksengi VG, Junkk2
Rippe SE 26937/2014 Jimmy Stenmyren, Luleå VG, Junkk4
Kaitum Dalens Ecco SE 25399/2014 Ulf Lindström, Boden Exc, Junkk1, CK, Bhkl2
Ryggärdans Rapp SE 24823/2013 Rune Björnfot, Luleå Exc, Ukk1
Miller SE 31154/2013 Viktor Gustavsson Öberg, Roknäs VG, Ukk2
Buskuddens Ricky SE 26007/2013 Gunilla Sundström, Arvidsjaur Good
Jahtitaigan Tanu SE 48830/2010 Sven Erik Lindmark, Boden Exc, Jkk2, CK, Bhkl3, Rcert
Kotirovan Pate FI 23339/11 Eero Niku-Pavo, Saarenkylä. Fin. Exc, Jkk1, CK, Bhkl1, Cert, BIM
Barbarens Riska SE 49348/2014 Rickard Stenberg, Luleå HP, BIR Valp
Blåkölens Mira SE 15087/2014 Anders Östlund, Sangis VG, Junkk2
Furuhedens Zita SE 27541/2014 Rolf Henriksson, Överkalix VG, Junkk1
Peggy SE 23737/2013 Sven Magnusson, Malmberget Exc, Ukk1, CK, Btkl1, BIR, BIS
Suvi SE 23739/2013 Bernt Nilsson, Tvärån VG, Ukk2 
Kullervon Tähti SE 41529/2011 Joakim Resin, Kalix Exc, Ökk1,CK, Btkl4
Spetsbackens Tuuli SE 23475/2013 Patrik Bergdahl, Vuollerim Good
Tallens Kiri SE 24647/2010 Kid Benny Eriksson, Vuollerim VG, Jkk4
Älgstigens Inka SE 38474/2011 Elisabet Laestander, Arjeplog Exc, Jkk2, CK, Rcert, Btkl3
Alva SE 17633/2012 Lars Sundholm, Boden Exc, Jkk1, CK, Cert, Btkl2
Tepa SE 26657/2013 Tord Isaksson, Kalix-Nyborg VG
Siri SE 29305/2012 Mats Thorneus, Kiruna Exc, Jkk3, CK  

Bildtexter:
Årets vinnare av Kalixutställningen, den finska spetstiken Peggy tillsammans 
med en mycket nöjd husse, Sven Magnusson från Malmberget.
Årets BIS2, Nalta Äljest Curt. Hunden ägs av Rickard Semberg från Tärendö.
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Minnesanteckningar 
från  SSF/ÖN

Här kommer lite information om vad 
som beslutades på årsmötet i Porjus.
Styrelsen för år 2015 består av följande 
funktionärer:

Ordf.  Roger Strandelin
Sekr. Kent Renlund
Kassör. Michael Holmberg.
Ledamöter:  
Jan Engman  och  Ove Sjöström
Suppleanter:  
Jörgen Estholm  och Kid-Benny Eriksson

Vår hundutställning för 2016 kommer att hållas lör-
dag 12 mars i Gällivare.
Kvalificering till Skallkungen, för lokalklubbens 
hundar, skall ske på lokalklubbens egna utlysta prov.
Vid utlysta jaktprov ser provledaren till att bilder tas 
på deltagande ekipage och sedan skickas till sekrete-
raren för publicering i Ståndskall. Pris skall utdelas 

till den domare som dömt flest jaktprov under verk-
samhetsåret. Vid lokalklubbens utlysta jaktprov står 
klubben för en lättare förtäring !
Förutom det provmässiga, så anser vi att det är 
mycket viktigt att vi inom lokalklubben kan träffas 
och umgås. Det är långa avstånd mellan oss med-
lemmar, så det är absolut nödvändigt för att vi skall 
kunna behålla vi-känslan. Att vi ser ett ansikte- en 
person som älskar trädskällarjakten- som vi träffar 
och får slänga käft med en stund. Trots att jag bor 
långt bort, så får jag träffa själsfränder. När man se-
dan åker hem från provet känner man sig stärkt i 
sin tro på vår jaktform ! Vi blir inte anonyma namn 
på ett papper!  Vi tror det är viktigt om vår klubb 
skall överleva. Hoppas vi inte glider över mot älg-
klubbarnas rörliga jaktprov. En massa folk som gör 
jaktprov, men ingen känner varandra och träffas 
aldrig på ett prov. En klubb med bara namn ……
huu vilken hemsk tanke !  Nä, väl mött i höst under 
någon provhelg.

Som avslutning önskar och hoppas vi, att vi åter 
får se dig – Gunilla Falk - på höstens jaktprov, för 
du har varit saknad! Vilken resa och kamp du har 
utfört . Vi är fulla av beundran!!!

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

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

Bifoga intyg om Championat från SKK.
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SSF Utställningar 2015
Lokalklubb  Datum Dag Ort

Nedre Norrbotten 21 nov Lördag Luleå

Västerbottens Lappmark 14 nov Lördag Storuman

Jämtland/Härjedalen 7 nov Lördag Vemdalen 

Mellansverige  8 aug Lördag Malung 

Gävleborg  7 juni Söndag Alfta 

Medelpad  6 dec Söndag Borgsjö 
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

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

Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf:  Roger Strandelin Klarinettstigen 6 , 98235 Gällivare 0970-15229 mob 070-2626325 mail: roger.strandelin@gmail.com
Sekr: Kent Renlund Abborrv. 5 98334 Malmberget 0970-20033 mob 070-1317483 mail: rekema@telia.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv.56, 93631 Boliden 0910-580520  mail:Michael.Holmberg@edskelleftea.se 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, tel: 0923-133 90/070-5759390, e-post: amorin@live.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tordisak@gmail.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se 
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Anna-Lotta Dahlberg Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-282 53 49, anna_lotta@hotmail.com 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 070-379 57 80 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 0953-205 22 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 070-9206205, e-post peter.persson@storuman.se 
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 30 Näsåker, tel. 070-6223177, e-post  rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson Silsjönäs 115 880 50 Backe, tel: 0624-40015, e-post: ulfochsonia@outlook.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com 
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson Skindravägen 14 822 91 Alfta 070-624 60 77 gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com 
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20e-post:  tommy78550@gmail.com
Sydsverige  Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lottalindqvist@telia.com 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Foto: Jonas Carlsson

Riistatuulen Jätkä 
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