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Ledare

Innehåll

Information angående styrelsearbete.
Trots att det sedan författandet av den senaste ledaren varit den del av året när verksamheten ”vilar” har det ändå arbetats inom klubben.
Jag skall bara kort redogöra för läget i de frågor
jag själv är aktivt inblandad i.

Nr 3 • 2005

• Klubbnytt
• Jaktprov
• Nya champions
• Rapport från lokalklubbar

Vi har under det senaste året blivit kontaktade av
flera exteriördomare som efterlyser en domarkonferens. Jag har själv varit i kontakt med Svenska
Kennelklubben i frågan och det har visat att en
domarkonferens är en mycket stor och kostsam apparat som kräver god och lång planering. Vi i styrelsen kommer att ytterligare behandla frågan vid
vårt höstmöte för att sedan under första halvan av
2006 förhoppningsvis lämna in en ansökan om
ekonomiskt bidrag till SKK. Konferensen kan om
allt går bra att hållas tidigast år 2009.

• Registreringsregler
• Utställningar

Annonsprislista
Pärmsida ................................... 1500:1/1 sida ...................................... 1000:1/2 sida ........................................ 600:1/4 sida ........................................ 350:Hundar till salu ............................ 300:-

Rörliga jaktprov
I frågan angående ”Rörliga jaktprov” och om lokalklubbsgränserna kan slopas vid anmälningsförfarandet pågår i skrivande stund författandet av
ett brev till Svenska Kennelklubben för att om
möjligt få ett glasklart svar på om vi har rätt att
utföra den ändring i ”anmälningsreglerna” som
medlemmarna tog beslut om vid vår senaste årsstämma.

Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt

Ansvarig utgivare
Åke Jonsson
Råsjö
820 40 Järvsö.
Tel 0651-490 46

Nya funktionärer
Jag vill även ta tillfället i akt att hälsa vår nye redaktör, Göran Hellström välkommen, jag är övertygad om att han kan hjälpa oss att göra vår klubbtidning bättre och kanske även billigare.
Platsen som valphänvisare för Finsk Spets har länge
varit vakant, det är den inte längre. Daniel Byqvist
har tagit sig an uppgiften och vi hälsar även honom hjärtligt välkommen i klubbens arbete.

Redaktör
Göran Hellström
Blå Vägen 246
923 31 Storuman
Tel. 0951-100 17
E-post: goran@tryckeriet.nu
Ståndskall utkommer med fyra nummer per år.
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Handskrivet Ståndskallsmaterial
skickas till sekreteraren!

Sist men inte minst vill jag tillönska samtliga medlemmar en synnerligen god och lycksam höst, både
på jaktprov och jakt!

Omslagsfoto: Valpen Bintje
Fotograf/ägare: Tommy Svedin, Norrala.

Åke Jonsson
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser
från val av valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.

”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan

Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
4/2005 ........................... 10 november ............................................... 15 december
1/2006 ........................... 10 februari ..................................................... 15 mars
2/2006 ........................... 10 maj ................................................................ 15 juni
Manus skickas på diskett eller via e-post till: Göran Hellström, Blå Vägen 246
923 31 Storuman, tel. 0951-100 17, e-post: goran@tryckeriet.nu
Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska
returneras. Skriv också namn på hundar och ägare som synd på bilden.
OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.
Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengtper@algonet.se
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Ny
Redaktör

i Ståndskall varit oerhört svårlöst. Eftersom jag har
18 års erfarenhet inom den grafiska branschen, kom
frågan om jag ville vara redaktör för medlemstidningen. Vi utarbetade tillsammans en helhetslösning som nu innebär att tidningen helt produceras på Storumans Tryckeri AB. Min förhoppning
är att vi tillsammans inom klubben ska få till en så
läsvärd produkt som möjligt, men ändå kunna optimera kostnaderna för Ståndskall. Med optimerade
kostnader menar jag rent tekniska förbättringar vid
inlämning av material, (digitala bilder/texter i rätt
format). Det är också av stor vikt att manusstopp
kan hållas.

Mitt namn är
Göran Hellström 38 år
och bor i Storuman. Min
familj består av sambon
Anna, vi har fyra barn
samt fyra hundar. I min
lokalklubb SSF Lappmarken deltar jag i styrelsearbetet som ledamot och
webmaster på vår lokala hemsida:
http://biphost.spray.se/ssf.ac.lappmark/
Mitt stora intresse för trädskällare vaknade för 15
år sedan då min första valp införskaffades och jag
har sedan dess haft tre stycken finskspetsar i hundgården. Det föll sig helt naturligt att utbilda mig
till domare, eftersom jag snabbt insåg problemen i
tävlingsverksamheten. Vid ett jaktprov i Västanbäck för 5-6 år sedan skickades en domare tvärs
över fjällvärlden för att döma enbart min tik. Det
fick mig att häpna vilken stor summa pengar i reseersättning och arbete klubben lagt ut för min
provhelg! Anmälde mig omgående efter detta till
domarutbildning.

Ett tips från mig till medlemmarna är att diskutera
utgivningarna av tidningen. Kan de förändras till
mer passande datum? Lämna gärna förslag direkt
till mig, så vidarebefordrar jag dem till huvudstyrelsen.

Lokalklubben har tidigare fått antydningar från
huvudstyrelsen om att det redaktionella åtagandet

Med vänlig hälsning
Göran Hellström

Styrelsen håller nu på att utarbeta en standardmall
för att vi enhetligt ska kunna skicka filer från lokalklubbarna till tidningen och hemsidorna. När detta
arbete är klart och utvärderat så hoppas jag att alla
ska finna ro i arbetssättet. Ståndskall kommer även
att kunna läsas på hemsidan.

att antalet meriterande tikar var få, vilket har gjort
att antalet startande tikar har ökat, men på bekostnad på startande hanhundar tyvärr.

Från Avelsråden...
Ett upprop från avelsrådet för Finsk spets inför
kommande jaktprov säsong. Det är oroande att
antalet startande hanhundar är få till antalet de
sista åren. Ser man vilka som går jaktprov och
utställningar de sista åren, verkar det som att det
nästan bara är tikägare och risken är att vi i framtiden ej har meriterande hanhundar att välja på
för vår avelsverksamhet. Har vi bara tillgång till
ett begränsat avelsmaterial beträffande meriterade hanhundar, leder detta snabbt till en ökad
inavelsgrad hos hela rasen.
Här har uppfödare, hundägare och domare en
viktig uppgift att få fler hundar till start och med
tanke att vi har rörliga prov borde fler vilja prova
på att pröva på att meritera sin hund.

Det kan även vara så att en del anser att det är inte
värt att meritera sin hanhund eftersom den inte kommer få en massa parningar, eftersom antalet täckhundshänvisningar via avelsrådet är reglerat med
ett max antal valpar per hanhund. Men har jag en
tik så kan jag alltid para den och få valpar.
Vi kanske inte kan nyttja alla hundar som uppfyller de krav vi har på en hund till maximalt antal
valpar. En hanhund passar inte heller till alla tikar.
Men om alla försöker att dra åt samma håll så får
vi i framtiden en friskare Finsk spets. Det vill väl
alla eller?
När det gäller täckhundshänvisning så vill vi gärna
att tik ägarna hör av sig i god tid inför löpningen.
Se till att alla papper är klara se rutiner Finsk spets.

Man kan bara spekulera i varför det är en skillnad i antalet starter på resp. kön. En orsak kan
vara att för ett antal år sen gjordes ett upprop på

Avelsrådet för Finsk Spets
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Rutin för avelsrekommendation
Finsk spets.

för många parningar innan avkommor har hunnit
utvärderas. Förslagsvis 3-5 kullar sedan vila 2-3
år.

Till avel endast använda hundar som är
såväl fysiskt som mentalt friska individer.
Avelsanvändning:
En individ skall ej ha för många avkommor efter
sig. För många valpar efter en individ leder till en
smalare avelsbas, vilket gör det svårare att gå vidare med avkommor efter en sådan. Följderna av
detta skulle resultera i en ökad inavelsgrad för rasen i sin helhet och det är något som skall undvikas. Detta innebär att utnyttjandet per individ i
aveln måste anpassas till registreringstalen och den
effektiva avelsbasen.

Raita-Ahon Ukko, äg. Åke Töyrä

Patella:
Hanhund/tik skall vara undersökta innan parning
görs. Individ med patellafel skall ej användas i avel
Individ med helsyskon som har patellafel bör undvikas i aveln. Vid användning undersök alla
avkommor efter individen innan vidare avel. Beakta även nedärvare av patellafel i tidigare led. (5
led). Individ som lämnat avkommor med patellafel med fler än en motpart skall ej användas mer i
avel.
Täckhund som lämnat avkomma med patellafel i
fler än en två parningskombinationer, skall ej användas mer i avel.
Motivering. Hanhund med låg patellarisk används
ju till tikar med högre, för att få ner riskerna hos
avkomman.
Tik som lämnat avkomma med patellafel i två
parningskombinatoner skall ej användas i avel.
Motivering. Tikägare med hög patellarisk rekomenderas hanhundar med låg patellarisk. Om det
trots detta ger avkommor med patellafel är risken
stor att tiken nedärver anlaget starkt.

Hälsoprogram:
Epilepsi: Individ som själv har epilepsiliknande
anfall skall ej användas i avel.
Täckund som lämnat avkomma med epilepsiliknande anfall i fler än två parningskombinationer
skall ej användas mer i avel.
Motivering. Hanhund med lågt ep-tal används ju
till en del tikar med högre tal, för att få ner talet
hos avkomman, vilket höjer risken. Om täckhunden
lämnat avkomma med ep-liknande anfall rekommenderas den endast till tikar med lägre ep-tal. Ger
även dessa kombinationer avkomma med ep-liknande anfall är risken stor att täckhunden nedärver
anlaget starkt.
Tik som lämnat avkomma med ep-liknande anfall
i två parningskombinatoner skall ej användas i avel.
Motivering. Till tik med högt ep-tal rekomenderas
hanhundar med lågt ep-tal.
Om det trots detta ger avkommor med ep-liknande
anfall är risken stor att tiken nedärver anlaget starkt.

För att bedöma täckhundars eventuella nedärvning
av dolda defektanlag är det önskvärt att täckund ej
användas i mer än 3-5 kullar innan undersökningsresultat av avkommor är känt.

Individ vars ena eller båda föräldrar har haft
epilepsiliknande anfall skall ej användas i avel.
Individ som har helsyskon med epilepsiliknande
anfall skall ej användas i avel.
Risker för epilepsi hos avkomma i en parningskombination bör beaktas innan parning görs.
Beakta även ep-nedärvare i tidigare led. (5 led som
i Finland )
Då avelsbasen medger bör täckhund ej användas i

Uppfödare/hanhundsägare rekommenderas att försöka att få alla avkommor patella- och tandstatus
undersökta vid ett års ålder.
Patellaundersökningar:
• Om en hund vid patellaundersökning befunnits
ha notering om patellaluxation, kvarstår
undersökningsresultatet i SKKs register, till dess
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överklagan gjorts.
• Överklagan skall ske skriftligen till SKK:s
veterinäravdelning. Den nya undersökningen skall
utföras av en av SKK anvisad veterinär, vilken före
undersökningen skall informeras om att undersökningen avser överklagande av tidigare diagnos.

Tik:
• Helst jaktprovs och utställningsmeriterad
• Skall vara ID-märkt.
• Knäledsundersökt u.a. av godkänd veterinär.
• Godkänt tandstatusintyg
Beräknat ep-tal för tiken skall ingå som en faktor
vid val av täckhund. Beräkning av inavelsgrad för
tänkt avkomma skall beräknas max 6,25 %. Svara
på frågor angående tikens förtjänster och brister
(jaktligt och exteriört). Täckhunds anvisning gäller endast för aktuellt parningstilfälle, vid utebliven parning skall ny rekommendation göras. Vid
omparning skall minst hälften av ev. tidigare
avkommor i kombinationen, vara undersökta vad
gäller Patella och tandstatus. Ej haft mer än fyra
kullar tidigare. Ej haft för täta kullar (fler än två
kullar inom 10 mån), skall alltid vila minst 13 mån.
före nästa valpning. Ej heller låta tik paras förrän
vid andra löpning. Tidigast vid två års ålder (SSF)
Tik över 7 år skall alltid vila 10 mån, samt ha friskintyg från veterinär, samt i övrigt följa avelspolicyn
för Finsk spets.

Betäckning med avelsrådens rekommendation

Tandstatus:
Individ med fler än fyra tänder borta skall ej användas ej i avel.
Vid avel med individer som saknar 1-4 tänder, använd helst fulltandade individer som motpart.
Beakta även tandbortfall i tidigare led (5 led).

Regler för
avelsrekommendation
Finsk spets
Hanhund:
• Minst 2:a pris på jaktprov
• Helst utställningsmeriterad
• ID-märkt
• Knäledsundersökt u.a. av godkänd veterinär.
• Godkänt tandstatusintyg
• Godkänt testikelintyg

Tik med 5 friska valpar

Valpar:
Skall vara ID-märkta, veterinärbesiktigade, vaccinerade samt avmaskade innan de lämnar uppfödaren .Veterinärintyg får vara högst 7 dagar gammalt.

Ägaren skall ha inlämnat ifylld täckhundsblankett,
sjukdomsenkät samt foto på hunden. Hanhunden
skall ej ha fler avkommor än SSF riksstyrelse beslutat om. Max 20% (helst ej över 10%) under sin
livstid av antalet registrerade per år. Som ett exempel vid ett registreringstal på 600 valpar/år. Max
60 avkommor. Beräknat ep-tal skall ingå som en
faktor vid täckhundsanvisning. Beräkning av
inavelsgrad för tänkt avkomma skall beräknas max
6,25% Beräkning för individens påverkan av effektiv avelsbas och inavelsgrad för rasen som helhet, skall ingå som en faktor för utnyttjandet i avel.
Samt i övrigt följa avelspolicyn för Finsk spets.

Valphänvisning:
Avelsråden anvisar täckhundar till uppfödaren som
skall redovisa för avelsråden vilken hane som tänker användas, innan detta meddelas till valphänvisaren. Sedan har uppfödaren ansvar att meddela valphänvisaren om det blivit valpar. Hänvisning sker i turordning som de kommer in, oavsett
vem som är köpare eller uppfödare.
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Regler
för registrering
av jaktprov
Regler som obönhörligen måste följas för att
registreringarna av jaktproven ska bli rätt och
att de kommer in i tid, och att din kompis i nästa
led inte ska behöva besväras!!!

Rörliga prov skilda marker
Domaren
Ska senast 2 dagar efter provet sända sitt
domareprotokoll (skogskort) till provledaren
för genomgång och för inskrivning i jaktprovsprotokollet som provledaren för.
Svenskägd hund med annat än svenskt eller norskt
registrerings nummer äger inte rätt att starta.
Svenskägd hund född efter 2002-01-01 skall ha
svenskt registreringsnummer oavsett födelseland.
Domaren skall vid tveksamma tillfällen eller från
klubben bestämd åtgärd, kontrollera identiteten på
startande hund och av klubben beslutad åtgärd vidtagas.

Tanni ger valparna ett stående mellanmål

Utlysta prov
Provledaren
Skall sända protokollen till sekreteraren eller
mottagaren inom klubben inom 5 dagar efter
genomförd provdag. Svenskägd hund ska ha
svenskt eller norskt registreringsnummer för att få
starta. Svenskägd hund född efter 2002-01-01 skall
ha svenskt registreringsnummer oavsett födelseland. För utländskt ägda hundar skall bifogas
stamtavelkopia bifogas med anmälan, som i sin tur
skall bifogas jaktprovsprotokollet.
Hundarnas identitet skall vid tveksamma tillfällen
eller av klubben beslutad åtgärd kontrolleras och
av klubben beslutad åtgärd vidtagas.

Provledaren
Vid anmälan ska kontroll av hundens registreringsnummer ske. Svenskägd hund ska ha svenskt eller
norskt registrerings nummer. Svenskägd hund född
efter 2002-01-01 skall ha svenskt registreringsnummer oavsett födelseland. Äger ej rätt att starta annars. Utländsk hund ska ha kopia av registreringsbevis eller stamtavla med i anmälan.
Efter genomfört prov ska provledaren i samråd med
domaren ifylla protokollet samt sända det till klubbens sekreterare eller utsedd mottagare av protokoll inom 5 dagar. Kopia av stamtavla medsändes
för ej svenskregistrerad hund.

Sekreteraren eller utsedd mottagare
Skall inom 14 dagar efter genomförd provdag insända protokollen till regionens registrerare, dock
senast den 5:e i varje månad. Eventuella
stamtavelkopior bifogas.

Allmänt
Provledaren
Felaktiga eller ofullständigt ifyllda jaktprovsprotokoll som returnerats från registreraren
skall åtgärdas omgående eller senast efter 3 dagar och returneras till registreraren.
Utländska domare skall vara registrerade hos SKK
och ha tilldelad domareidentitet.
Provledaren har ansvaret för att endast auktoriserad domare anlitas på provet. Att alla uppgifter är
ifyllda på jaktprovsprotokollet. (Går ej att registrera ett prov med ofullständiga uppgifter). Domaridentiteten ska vara korrekt ifylld på protokollet.
Fr o m 2002 krävs endast att domareidentitetens sex första siffror fylls i.

Sekreteraren eller utsedd mottagare
Ska senast den 5:e i varje månad sända föregående
månads jaktprovsprotokoll till regionens
registrerare och skall då förvissa sig om att alla
prov som är genomförda under föregående månad
är med i sändningen. Eventuella stamtavelkopior
skall bifogas. Hundägarens kopia av jaktprovsprotokollet tillsändes denne samtidigt.
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Providentiteter

Regionsregistreraren
Skall så snart jaktprovsprotokollen inkommit
registrera dessa.
Som regel en gång i veckan. Felaktiga eller ofullständiga protokoll som inte utan mindre svårighet
kan rättas, ska returneras till avsändaren som inom
3 dagar skall åtgärda detta och sända dem åter till
registreraren. Om domare saknas i registreringsprogrammets domarregister skall registreraren kontrollera med rikssekreteraren om domaren är auktoriserad innan den läggs in i domarregistret. Senast den 20:e i varje månad skall kopia på databas
sändas till dataansvarig. Om det i databasen finns
provtillfällen som inte finns med av någon anledning, ska detta bifogas information om. Eventuella stamtavelkopior ska bifogas till dataansvarig.
Nya jaktprov får ej registreras på ProvID nummer som har skickas till dataansvarig.

Fr o m hösten 2002 förenklades hanteringen av
providentiteter. Varje lokalklubb åsätter själv sina
prov en unik providentitet enligt formen
ÅÅÅÅMMDDKKL där:
ÅÅÅÅ = År (4 siffror)
MM = Månad (2 siffror)
DD = Dag (2 siffror)
KK = Lokalklubb (2 siffror)
L = Löpnummer
Rörliga prov
Rörliga prov sammanförs månadsvis under en gemensam providentitet.
Exempelvis får då rörliga prov genomförda under
september 2005 i SSF Norrbottens Kust och Inland providentiteten 20050901021.
Utlysta prov
För utlysta prov används aktuell provdags datum.
Exempelvis SSF Västerbottens Lappmarks prov i
Rönnbäck den 12 oktober 2004 får då providentiteten 20041012051.
Samma dag har samma lokalklubb ett utlyst prov
även i Västanbäck. Detta prov får då providentiteten
20041012052.
I de fall ett utlyst prov genomförs den första en
månad ges providentiteten för de rörliga proven
löpnummer 1 (ex.vis 20040901041) och det utlysta
provet löpnummer 2 (ex.vis 20040901042).

Lokalklubbar
01
SSF Övre Norrbotten
02
SSF Norrbotten kust och inland
03
SSF Nedre Norrbotten
04
SSF Västerbottens Kustland
05
SSF Västerbottens Lappmark
06
SSF Ångermanland
07
SSF Jämtland
08
SSF Medelpad
09
SSF Gävleborg
10
SSF Mellansverige
11
SSF Sydsverige

Anders Morin och Sjch Obygdens Nätti
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– NYA CHAMPIONS –
SJCH Sörlidbäckens Kita
S48342/2001
Ägare: Peter Persson, Storuman
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Utställningsmeriter:
030412 Storuman 2 UKL
Jaktprovsmeriter:
030824 Malå
1:a 78p
030927 Storuman 1:a 89p
041003 Storuman 1:a 90p

Hundutställning i Luleå
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för Finsk spets och Norrbottenspets i Luleå

Lördagen den 19 november 2005
Plats: Arcus
Domare: Per-Erik Wallin
Tid: ID och vaccinationskontroll från klockan 08.00
Bedömningen börjar klockan 09.00 med valpklass, båda raser.
Anmälan: Skriftlig senast 11 november till:
Sven Forsberg, Solnavägen 6, 972 51 Luleå, tel.: 0920-946 84
Anmälningsavgifter: Valpklass och veteranklass: 100:-. Övriga klasser: 220:-.
Insättes på postgiro 489527-2 i samband med anmälan eller betalas på plats.
Servering

Välkomna till Luleå!

SSF-Medelpad inbjuder
till hundutställning i Matfors
Söndagen den 11/12-05
Id och vaccinationskontroll kl 9.00 bedömning kl 10.00. Domare Lennart Edfors.
Anm: Skriftligen senast 1 Dec. till Sture Eriksson, Terassvägen 2, 840 10 Ljungaverk.
Avg. valpar och uch-hundar gratis, övriga klasser 250:-,
till SSF-Medelpads pg 344553-3, som skickas in samtidigt som anmälan.
Upplysningar Sture Eriksson 0691-32617.
Servering och Lotteri

SSF-MEDELPAD

VÄLKOMNA!

Ståndskall på webben: www.ssf-spetsar.nu
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En Nobshanne
med ståtligt utsiktstorn!
I över 16 år har det på samma plats stått olika
Nobshannar hos en av mina grannar. Som fastvuxen står den okopplad och iakttar förbipasserande skaror. Om jag inte räknar helt fel så är
detta den tredje Nobshannen under mina år.
Det nya tornet är en ganska målande beskrivning av hundens mentalitet, den påminner lite
om Ferdinand och hans korkek. Vi får väl se om
han någon gång sätter sig på en humla...
Den nuvarande hannen heter Hemsjöbäckens
Kurre, ägare Melker Carstedt Storuman.
Red.

Redo för en jakttur

Råkurr

Det blev en tjädertupp och en höna.
Hunden heter Rönnbäckens Olle.
Med hälsning från Martin Markusson i Åsele.

Hörru syrran, passa dig annars blir jag arg!
Den finska sisun avspeglar sig i en
fem veckors valp.

Avelsråd
Finsk spets
Roland Lundgren Hällfors 48, 911 91 Vännäs
Tel. 0935-310 77.
Birger Backebjörk Strandv. 36, 980 41 Hakkas
Tel. 0975-510 05

Norrbottenspets
Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby
Tel. 0954-146 24
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina
Tel. 070-688 45 53

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

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

Ståndskall på webben: www.ssf-spetsar.nu
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Rapport från Mellansverige
Sensommar skrivning.
Jaktsäsongen har ej börjat när detta skrivs. Bakom
den gröna ridån och vid myrkanter har det susat av
små vingslag från några gråfågelkullar.
Vid denna utgåva så har jakt- och jaktprovssäsongen startat. Det tidiga Leksands provet har
varit, vad kunde det ha månne givit. Kanske något
finnes med i detta ståndskall. Om inte så kommer
det i nästa, eller se vår hemsida.
Andra jaktprov har också varit, dessa resultat kommer i nästa ståndskall. Annars kan ni gå in på hemsidan och läsa vad som har hänt på dessa jaktprov,
även resultaten kommer att visas där. Alla rörliga
jaktprov kommer att finnas månadsvis där.

på nästkommande årsmöte. Förutsättningarna för
detta pris är att dom tre bästa jaktprovsresultaten
under året kommer att räknas ihop för varje hund.
Det krävs alltså minst tre prov för att få priset och
att jaktproven är tagna på Mellansveriges jaktprovsmarker. Jaktprovsresultaten för räknas från utlysta
som rörliga jaktprov. Den hund som har den högsta poängen kommer att få priset.
Till våra medlemmar, ni som vill ha något med på
vår hemsida, skicka in det till någon i styrelsen så
förmedlar vi det vidare till vår webbmaster. Det
kan vara, valpförmedling, matrecept, aktuella debattinlägg och annat.

Startavgifter

Vår hemsida adress är:
http://ssf-mellansverige.ccisp.com

För att göra det lättare för våran kassör, inom SSFM, när ni betalar in pengar till startavgifter för dom
utlysta jaktproven. Skriv på talongen, antal starter
och var ni skall starta, varje prov för sig.
Prova att starta er hund på något Rörligt prov.
Skicka er anmälan till A Åhs och kom överens om
när och var ni vill jaktprovsmeritera er hund. Rörliga jaktprov är som en vanlig jaktdag när ni er
hund jagar tillsammans.

Vi från styrelsen önskar
er en trevlig jaktsäsong.
Lars Bäcklund

Utställningen
Utställningen i Malung den 13 aug, har varit, 20 st
hundar utställda.

Möte
Styrelsen har haft ett möte i Malung 30 juni. Vi har
skickat in remissvar på utställnings- och
championatsbestämmelser till riksstyrelsen. Vi har
skickat in remissvar på låsningsperioder – jaktbestämmelser för dom kommande åren, detta har
gott till provregelkommittén.

Årets bästa hund
Till våra medlemmar inom Mellansverige, på årsmötet i Mora, så beslutades det att vi skall dela ut
ett pris till årets bästa skällande fågelhund. Något
om detta pris: Jaktprovstiden för detta pris är från
den 1 januari till den 31 december varje år, alltså
kalenderår. Detta för att vi skall kunna dela ut det

Valpen Vilma, ägare Jan Svensson Obbola
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Jaktprov Norrbottens Kust och Inland
24-25 sept. Råneå/Överkalix, Klubbmästerskap Nalles Minne
Hundägare som ej är medlem i arrangerande lokalklubb är varmt välkomna att prova sina hundar, men
kan ej tävla om klubbmästartiteln.
Anmälan: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, Tel: 0920-301 37

22-23 oktober Råneå/Överkalix.
Anmälan: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel: 0923-137 29
Anmälan och betalning skall vara klubben tillhanda senast 14 dagar innan provet.
Startavgiften 200 kr/start betalas in på PG 98 04 77-4.

Rörliga jaktprov
Anmälan: Lars-Arne Larsson, Kypasjärvi 47, 956 93 Överkalix, Tel: 0926-420 10,
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel: 0923-137 29
Anmälan skall vara klubben tillhanda senast 14 dagar innan provet.
Startavgiften 200 kr/start betalas in på PG 98 04 77-4 när provdag fastställts.
Eventuell reseersättning till domaren tillkommer och betalas av hundägaren direkt till domaren vid
provtillfället. Om egna provmarker saknas kan klubben ordna detta.

Alftautställningen 5 juni 2005
För en gångs skull så var vädret inte strålande solsken på SSF/Gävleborgs årliga utställning i Alfta.
Men hundfolk är ett tåligt släkte. Ett 40-tal hundar
hade styrt kosan till Forsparken för dagen. Roligt
att hundar med lång resa besöker oss, kanske förklaringen är att det tillsammans med andra
jakthundsraser är en riktigt stor utställning. Bedömningen gjordes i år av Ewa Widstrand på ett allde-

les förträffligt sätt. När hennes värv var klart för
dagen så korades Högbackens Kirja till bästa skällande fågelhund. Glad husse är Lars Bäcklund från
Gagnef.
Vi lyfter på kepsen o säger grattis!
Jag passar på att tacka domare, ringsekreterare samt
övriga funktionärer för en bra insats!

Resultat:
NOBSAR
Tjibas Hobbe

Pris
1 ökl ck BIR

Ägare
Pär Andersson Lingbo

FINSK SPETS
Kolgårdens Karro
Rozzo
Rämäkän Riku
Tjäderlekens Seri
Peurapuojin Raija
Högbackens Kirja
Aija
Rina

Pris
1 junkl, 1 junkkl ck 2 bhkl
1 junkl 2 junkkl hp
1 jkl 1 jkk 1 bhkl cert BIM
1 junkl 1 junkkl ck 3 btkl
1 ukl 1 ukk ck 2 btkl
1 jkl 1 jkk cert 1 btkl BIR
1 ökl 1 ökk ck 4 btkl
1 ökl 2 ökk ck R btkl

Ägare
Peo Bergens Edsbyn
Mattias Forsman Jädraås
Boris Sandström Bredbyn
Roger Olsson Huddungeby
Staffan Runnman Boden
Lars Bäcklund Gagnef
Lennart Bergström Delsbo
Stefan Pettersson Orsa
Jan Andersson/SSF Gävleborg

Ståndskall på webben: www.ssf-spetsar.nu
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Malungutställningen 13 augusti 2005
därför inte med i någon final.
Fullständig resultatlista finns i vanlig ordning på
vår hemsida: http://ssf-mellansverige.ccisp.com

Endast 20 hundar (4 Norrbottenspetsar och 16 Finska spetsar) deltog på årets utställning i Malung.
Orsaken till att så få hundar anmälts till utställningen kan bero på att jakthundutställningar i Rättvik och Elverum var förlagda till samma tidpunkt.
Hur som helst så får utställningen enligt min mening bedömas som lyckad. Det var flera nya ansikten och hundar som dök upp och som begick
sina utställningspremiärer, vilket borde lova gott
inför framtiden. Vid sidan av ringen noterades
också ett antal Norrbottenspetsvalpar, ännu ej fyllda
6 månader, vilka jag hoppas få se agera i ringen
vid nästa utställning.

Jag noterade att många av våra fyrbenta och glada
vänner inte tillät att domaren tittade på deras tänder. Dessa hundägare vill jag uppmana att träna
hunden med att någon främmande människa får
titta i hundens mun. Träna också mätning. Om detta
lyckas får både hunden och föraren en ännu trevligare upplevelse av utställningen.
Tack alla deltagare, domaren Ewa Widstrand, ringsekreterare och övriga medhjälpare för ett mycket
bra jobb!

Bäst av de deltagande hundarna lyckades Jan-Erik
Gudru med Röjbackens Labb, som fick återvända
hem till Färnäs med segerpokalen. Övriga bäst placerade hundar var Acko, ägare Björn Sinders, Orsa,
Vackeråsens Ricko, ägare Jörgen Staffan, Mora,
Zorro, ägare Leif Henriksson, Torsby, Neiti, ägare
K Haga/T Larsson, Bjursås samt Siri, ägare Linda
Burström, Botsmark.
Inga Norrbottenspetsar gick till högre pris och kom

Lycka till med höstjakten och passa på att gå jaktprov. Hoppas vi ses igen på utställningen i Mora i
februari 2006.

SSF Mellansverige
Inge Groop

Ståndskall
En mycket fin bild på en skällande fågelhund i arbete. Det är svårt att få bra bilder på ståndskallen
med en pocketkamera, att föredra är en systemkamera med ordentligt objektiv, för att få med färger och ljus. Skallobjektet denna gången var en fin
höna som hade en kull i närheten, hönan stöttes
efter 35 minuter, därefter lockade hon bort hunden
från området. En individ värd att spara, eftersom
tjädern lokalt har haft magra kullar i några år.

Hemsidan SSF Övre Norrbotten

Den nya adressen är:

Hejsan efter diverse strul med hemsidan till
SSF/ÖN har den kommit igång igen.

http://hem.bredband.net/b504406
Hälsningar Stefan Ejderlöf
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Huggorm

hängande jätteläppar. Hunden spydde oavbrutet...
När den fyrbente kamraten till på köpet började
ragla en aning, var det dags att kontakta veterinären.

Vipera berus
Storlek: 50 cm.
Beskrivning: Zick zack mönster, rörliga gifttänder.
Miljö: Skogar, hedar.
Intressant fakta: Föder levande ungar, mellan 320, giftig men sällan dödlig.

Åtgärd
Hela förgiftningsstadiet gick på en dryg halvtimme.
Hunden låg nu helt stilla och hade till och med slutat vifta på svansen vid tilltal. Veterinären som var
15 mil bort den här lördagkvällen, frågade om vi
hade tillgång till kortison. Vi fick i all hast fram
kortison och lät veterinären veta fabrikat och styrka.
Via telefon ordinerades det en dos som vi gav tillsammans med ljummen buljong. Hunden hade börjat tappa vätska och huttrade en aning.
Vätsketillförseln fortsatte och vi vakade över hunden, som ständigt visade sig på bättringsvägen.
Dagen efter sattes det in penicillin och en fortsatt
kortisonkur enligt veterinärens ordination via recept.

Återställd

Den här sommaren har jag stött på fler ormar än
vanligt och det ville sig inte bättre än att min hund
blev biten i läppen. De första symptomen var att
min alltid så pigge hund började slå av på takten,
senare började hunden att dregla ymnigt. En svullnad började sprida sig från läpparna och neråt bröstet. Hunden såg nu ut som Janne Långben, med

Det tog hela den kommande veckan innan hunden
visade sig helt återställd. Med facit i hand så har
jag nu alltid med mig kortison (Beta pred), utifall
huggormen skulle vara på dåligt humör igen!
Anna

Hundens ålder
På norska riksklubbens hemsida finns följande information under avelsråd.
Här kan man se ett förhållande mellan människans och hundens åldrande. Diagrammet ska förtydliga
för oss vid vilken ålder det är dags att sluta betäcka tiken, vid stigande ålder ökar risken för komplikationer. Deras rekommendation är som för oss 2-6 år, efter detta så ökar risken för komplikationer.

Människoår
Hund <10kg
1 ....................... 15 ...................
5 ....................... 36 ...................
7 ....................... 44 ...................
10 ..................... 56 ...................
13 ..................... 68 ...................
15 ..................... 76 ...................
20 ..................... 98

10-25kg 25-45 kg >45kg
10 .............. 10 ............. 8
37 .............. 37 ............. 42
47 .............. 47 ............. 56
60 .............. 60 ............. 71
74 .............. 82 ............. 101
83 .............. 93 ............. 115

Kaj Lappalainens valp

Ståndskall på webben: www.ssf-spetsar.nu
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Leksandsprovet 19 - 21 augusti

Under detta jaktprov så har nobsägarna även gått
elevtjänstgöring och en har gått aspiranttjänstgöring, för att kunna bli jaktprovsdomare.
Vid Gösjöns strand på fredag och lördags kväll så
grillade vi lite älgkött och fläsksnitsel och kokade
potatis över öppen eld. Stämningen var god under
kvällarna och flera roliga och lustiga historier om
jakt kunde höras. Ett tack till T Lannemar och L
Andersson som stod för maten.
För att jaktprovet skulle kunna genomföras så framförs här ett stort tack till domarna och provledarna
Lars Bäcklund och Gunnar Thunander.
Lars Bäcklund
Resultat

Ännu ett jaktprov vid Gösjön på lånade
jaktprovsmarkermarker, som har ordnats av Gunnar Thunander. Ett tack till markinnehavarna och
G T. Förutsättningarna var ej dom bästa under dessa
dagar. Strålande solsken och femton till tjugofem
grader varmt och torrt i markerna på jaktproven
säger att det blir tillfälligheter som kommer att
avgöra proven.
Det kom fyra hundar till start, två av vardera rasen. Sex starter med ett medeltal av 1,6 hittade fåglar per prov.
Fredagen startade morgonen med finnspets tiken,
Högbackens Kirja, som fick ihop ett tredje pris med
55 p, på eftermiddagen så startade Hemsjöbäckens
Tanja, som även fick ett tredje pris med 60 p. Dessa
resultat skulle visa sig vara dom bästa under denna
helg.

Hund
Hemsjöbäckens Tanja
Högbackens Kirja
Odensalaskogens Morris
Ajo

Ägare
T. Lannemar
L. Bäcklund
L. Anderson
A. Engström

Poäng
60+15
55+7
42
6

PREMIÄR FÖR UMNÄSPROVET
20-21 augusti
För första gången arrangerades jaktprov i Umnäs.
Umnäs ligger mellan Storuman och Tärnaby i
Storumans kommun i Västerbottens Lappmark.
Som utmärkt förläggning och inkvartering för hundar, hundförare, provledare och domare användes
Umnäs skoterhotells vandrarhem. Malte Anderback
som driver skoterhotellet hade till provet ordnat
hela 16 provrutor på Allmänningens marker i nära
anslutning till förläggningen. Vi hade till provet 9
anmälda hundar varav 3 norska hundar. 9 hundar
startade på lördag och 8 hundar startade på söndag. Under lördagsförmiddagen regnade det kraftigt och de riktigt goda provresultaten uteblev.
Under eftermiddagen slutade det att regna och provresultaten förbättrades ordentligt. Söndagen bjöd
på klart och vacker väder hela dagen.
Bästa hund för båda dagarna blev Friesgårdens
Mimmi med provets högsta resultat 79 poäng.
Provledare för provet var Peter Jonsson.
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Clas Haraldsson tar emot prisbucklan

Resultat dagarnas 3 bästa hundar
Lördag
Freisgårdens Mimmi äg. Clas Haraldsson .... 79p
Sörlidbäckens Kita äg. Peter Persson .......... 78p
Sörlidbäckens Aya äg. Göran Hellström ....... 70p
Söndag
Sörlidbäckens Aya äg. Göran Hellström ....... 78p
Rönnbäckens Petra äg. P-A From ................ 77p
Freisgårdens Mimmi äg. Clas Haraldsson .... 74p

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu
Filen finns som Word och PDF. Kan man ej ladda ner blanketten
kan man vända sig till sekreteraren.
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Jaktprov i Åsele 16-19/8
Ett nytt veckoprov i Åsele har genomförts under
fyra dagar med 16 hundar. Av dessa var 7 st Norrbottens spetsar. Bra tillgång på fågel konstaterades men med enstaka kycklingar i kullarna. Orren
hade större kullar än tjädern. Väderleken bjöd på
både regn och sol med värme upp till 22 grader i
skuggan vilket gjorde det tufft för hundarna. Tisdagen lyckades nobsen Qu och Stefan Lindberg
bäst med ett första pris på 83 p. endast två år gammal. Även onsdagen togs segern hem av en nobs
Raskflons Kayo med 75 p med husse Björn Thuresson. Torsdagens segrare blev Leif Kristoffersson
med Björknäs Petteri på 77 p. Fredagen blev även
den nobsens dag då Stefan Nordström med Björnnosens Bida tog 76 p som då blev jaktchampion.
Grattis Stefan.
Rönnbäckens Olle blev fredagens vinnare tillsam-

Leif Kristoffersson, Björn Thuresson, Stefan Lindberg

mans med husse Martin Markusson tog 82 p.
Ett mycket trevligt prov med många nya hundar
och hundägare och vi vill med detta tacka Martin
och Annette Markusson för ett suveränt ordnat prov
med bra marker och trevlig förläggning.

Malåprovet 20-21 augusti

Söndagens prov fick Överstjuktans Cajo 74 poäng,
och väldans nära 1.a pris. Knaftskogens Makita tog
69p och ett 2.a pris. Rämnastigens Freja tog 65p
och klarade precis ett 2.a pris.
Jag vill tacka alla som hjälpt till att arrangera provet, ingen nämnd ingen glömd. Ett speciellt tack
till Thore Öhgren som har ställt upp med att hjälpa
oss nya provledare telefonledes både under veckoprovet i Åsele och på Malåprovet. Jag vill önska
alla lycka till med jakten.
Thomas Jonsson

Årets Malåprov bjöd på fina förhållanden för att
göra bra resultat på jaktprov. Till provet var 6 hundar anmälda. Förläggningen var i Tjärnbergs fina
byalokal, där vi även åt en tjädermiddag på lördagskvällen. Det visade sig vara bra med fågel på
markerna så på lördag gick alla hundar till pris.
Rämnastigens Freja ägare Anders Burman Kalix
lyckades bäst med ett första pris på 78p. Tvåa blev
Överstjuktans Cajo ägare Lennart Edlund
Skirkenäs på 71p och ett 2.a pris. På tredje plats
kom Knaftskogens Makita ägare Marino Höglander Lycksele med 65p.

Hundutställning i Vemdalen
Lördagen den 26 November
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för Finsk- och Norrbottenspets.
Plats: Vemdalen.
Domare: Arild Berget.
Anmälan och upplysningar: Senast Fredag den 11 November till
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal.
Avgifter: Valpklass 4-9 mån 0 kr. Övriga klasser 240: -.
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg:137011-3.
OBS!! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före.
Servering samt lotterier med fina priser.
På startnumret utlottas en tvådagarsjakt med boende (självhushåll) på
Holmen Skogs mkt exklusiva fågelmarker.
Alla anmälda deltagande hundar deltar i utlottningen.
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0971/102 36 och fax: 0971-125 70
Org nr: 894701-2806. Adress: Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk.
Hemsida: http://www.ssf-spetsar.nu

Styrelsen
Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post
ake.jonsson@byggkonsulten.com
Vice ordförande
Tomas Oskarsson, Falkträsk 52, 931 95 Skellefteå, tel. 070-557 88 66, e-post tomas.oskarsson@holmenskog.com
Sekreterare
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/125 70 mobil 010/261 74 12
e-post kristerm@privat.utfors.se
Vice sekreterare
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/20208, e-post: ove.sjostrom@telia.com
Kassör
Jan Dahlin, Stångtjärnsvägen 157, 791 74 Falun, tel 023-237 19, e-post agneta.janne@glocalnet.net
Ledamot och dataansvarig
Bengt-Olov Norberg, Sörfors 240, 864 92 Matfors, tel. 060-254 44, e-post bengt-olov.norberg@telia.com
Ledamot
Börje Svensson, Alderkittsv. 32, 792 90 Sollerön, tel. 0250-222 80, e-post sarlarsgard@hotmail.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg , Söderhamn, Staffan Forslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Karl
Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, P-A & Ingrid Frohm, Rönnbäck.

Avelsrådskommitté
Sammankallande och täckhundshänvisning finsk spets:
Birger Backebjörk, Strandv. 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel. 0975-510 05, e-post: b.backebjork@telia.com
Ledamot
Per-Ove Bergman, Grängsjö 325, 820 77 Gnarp, tel 0652-21034, e-post perove.bergman@telia.com
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net
Finsk spets, valphänvisning:
Daniel Byqvist, Vik 9244, 821 41 Bollnäs, tel. 0278-230 07, e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954-146 24. rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 V-mina, tel.0940-557 54,070-6884553 alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977-102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se

Statistik
Niklas Lundberg, Holmenvägen 15, 952 50 Kalix-Nyborg, tel 0923-159 12, e-post: nilu@telia.com

Priskommitté
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net

Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11A Bv, 933 31 Arvidsjaur,tel.0960-216 39, e-post: thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-586 70, e-post: bengtper@algonet.se

Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se

Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan och Ove Sjöström, adress se ovan

Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: goran@tryckeriet.nu
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Postgiro: 48 80 89-4
Ordförande: Krister Mattsson , Hantverksgatan 28, 962 32 Jokkmokk. Tel: 0971-102 36
Sekreterare: Krister Mattsson , Adress se ovan, e-post: kristerm@privat.utfors.se
Kassör: Ivar Karkiainen, Timmermansgatan 13, 982 60 Porjus, 0973-10280, e-post: 097310280@telia.com

Norrbottens Kust och Inland
Postgiro: 98 04 77-4
Ordförande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, tel. 0923-13390 e-post 092313390@telia.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-30137, e-post skogskonsult.larsson@spray.se
Kassör: Lena Isacson, Råningsvägen 15, 952 04 Pålänge, tel. 0923-241 96, e-post 512isaksson@telia.com

Nedre Norrbotten
Postgiro : 48 95 27-2
Ordförande: Sven Forsberg, Solnavägen 6, 972 51 Luleå, tel. 0920 – 946 84, e-post sven.forsberg@telia.com
Sekreterare: Markus Fougstedt, Björkvägen 17, 942 31 Älvsbyn, tel. 0929-132 64, 070-682 03 31, e-post:
markus.fougstedt@spray.se
Kassör: Krister Willman, Villebrådstigen 14, 974 55 Luleå. Tel: 0920-663 18, 070-686 63 18

Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. Tel: 0934-10987
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln. Tel: 0933-310 66

Västerbottens Lappmark
Postgiro :48 56 76-1
Ordförande: Peter Jonsson, Hammarvägen 5, 923 31 Storuman, tel. 0951-776 86, e-post: kj.peter.jonsson@telia.com
Sekreterare: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: Thomas.Jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com

Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Boris Sandström, Elevvägen 2, 895 30 Bredbyn, tel. 0661-441 25
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 3264, 880 50 Backe. Tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. Tel: 0660-516 12

Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-30346, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson, Havsnäs 580, 833 95 Strömsund, tel. 0670-31000, 070-257 13 27

Medelpad
Postgiro: 34 45 53-3
Ordförande: Kjell Pettersson, Järnbruksgatan 1, 840 13 Torpshammar, tel. 0691-207 35, e-post pettersson20735@telia.com
Sekreterare: Egon Rongdén, Berglundavägen 1, 860 30 Sörberge, tel 060-570062, 0705-131433, e-post:
egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Sture Eriksson, Terassvägen 2, 840 10 Ljungaverk. Tel: 0691-326 17

Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651-472 01, e-post: cina.mickelsson@swipnet.se
Kassör: Peter Johansson, Åkrarna 1512, 816 94 Ockelbo, tel. 0297-430 30

Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5.
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel: 0250-41088, 070- 226 02 93
Sekreterare: Lars Bäcklund, Näset 10, 780 41 Gagnef. Tel: 0241-101 12, 010- 297 35 39, E-post: lars-backlund@swipnet.se
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280-718 96

Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Tomas Salander, Ludvikavägen 8, 771 90 Ludvika. tel. 0240-30001, e-post tomas.salander@skogssallskapet.se
Sekreterare: Carin Simonsson, Smedsvägen 9, 772 40 Grängesberg, tel. 0240-22118, e-post carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen. Tel: 0240-31112 e-post:styggberget@hotmail.com
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Posttidning

STORUMANS TRYCKERI AB

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