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

TarroTarro
Ägare/fotoÄgare/foto
Ingela Lindbäck, BodenIngela Lindbäck, Boden

Sörlidbäckens Curry
Sörlidbäckens Curry

Ägare/fotoÄgare/foto

Kenneth  Holmqvist, Lycksele
Kenneth  Holmqvist, Lycksele
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Ett
intelligent
aktivt
hörselskydd

Den mjuka regleringen av hörselskyddets nivåberoende funktion ger an-
vändaren en mycket behaglig ljudåtergivning och mindre irritation. Den 
unika digitala ljudkretsen eliminerar det vassa ljudklipp som kännetecknar 
funktionen hos många nivåberoende hörselskydd på marknaden. 
Hjässkudde i smutsavvisande material. Stålbygel för jämnt tryck under 
längre perioder. Utbytbara skal. På/av och volymjustering. Batteri och 
kåpskalsbyte. Kolvutfasning. J22 jack för comradio och hundpejl. Hopvik-
bart.
Drifttid ca 600 timmar. Batterityp, AAA (2x1,5V). Vikt 318 g.
Hörselskyddets dämpningsvärden och bullernivå har testats och godkänts enligt EN 352-4 2001, 
EN 352-6 2002 och tillämpliga delar av EN 352-1 2002.
ord. pris: 1.495:-

Kampanjpris NU endast 1.295:-

ÖPPETTIDER: 
Vardagar ................ 9.30–18.00
Lördagsöppet .......... 9.30–13.00

Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25. www.delsbovapen.se

Specialklubben
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Postgiro: 48 80 89-4
Ordförande: Krister Mattsson, Hantverkargatan 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: Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6645570, 
e-post: per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn,  tel. 0929-132 64, 070-682 03 31, 
e-post: kavelmyrberget@hotmail.com
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: Ulf Jonsson, Silsjönäs 2181, 880 50 Backe, tel. 0624-40015, e-post 40015@telia.com
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 spetsgardens@glocalnet.net
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: Anders Näslund, Lyckovägen 2, 820 41 Färila, tel. 0651 – 210 06, e-post: anders.naslund@wmdata.se 
Kassör:  Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö,  tel. 0651 – 472 01, e-post: cina.mickelsson@swipnet.se

Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel: 0250-41088, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post:  ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280 – 718 96

Sydsverige
Postgiro:  91 53 14-9
Ordförande: Tomas Salander, Ludvikavägen 8, Björsjö, 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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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

Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com

Vice ordförande 
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu

Sekreterare
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36, 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, Alderkittsvägen 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, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.

Avelsrådskommitté
Sammankallande  och täckhundshänvisning finsk spets
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel  0975-510 05, e-post  b.backebjork@telia.com
Ledamot Per-Ove Bergman, Östergrängsjö 168, 820 77 Gnarp, tel. 0652-21034,e-post per-ove.bergman@wtnord.net
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, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, 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
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu

Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post  bengt.per@telia.com

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

Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan Ove Sjöström, adress se ovan och Jan Dahlin, adress se ovan
Berit Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele, tel. 0941-107 16, e-post: berith.nordin@ktv.asele.se
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10

Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se

Ledare

Annonsprislista
Pärmsida .................................. 1500:-
1/1 sida ..................................... 1000:-
1/2 sida ....................................... 600:-
1/4 sida ....................................... 350:-
Hundar till salu ............................ 300:-
Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt

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

Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23
923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se

Ståndskall utkommer med fyra nummer per år. 
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.

Handskrivet Ståndskallsmaterial 
skickas till sekreteraren!

Omslagsfoto: Spetsgårdens Jami (1 år)
Äg. LenaMarie Djärv, Umeå

Innehåll Nr 3 • 2006

• Klubbnytt

• Förhöstprov

• Nya champions

• Rapport från lokalklubbar

• Jaktprov/Utställningar

• Resultat

• Predatorkampanj

www.ssf-spetsar.nu

Organ för specialklubben för skällande fågelhundar • nr 3 2006

Ordf. Åke Jonsson

Fågelföryngring
Jag har varit i kontakt med 
många fågeljägare runt 
om i vårt land samt en i 
Finland, alla talar om en 
mycket god föryngring 
bland skogshönsen där 
flera ”stora” kullar observerats.
Vid telefonsamtal med vår redaktör Göran 
Hellström framkom att Göran själv för någon vecka 
sedan deltagit i ripinventeringen i Jämtlandssfjällen, 
tillgången på ripa i dessa trakter var inte allt för 
uppmuntrande, men vi ska då ha i beaktande att 
temperaturen och torkan gjort vittringsförhållandena 
usla för de hundar de hade till hjälp.
Sammanfattningsvis tolkar jag signalerna som goda 
för oss med trädskällare.

Jaktprov
Jag har hört så många som resonerat som så att ”det 
ska skjutas några till för hunden innan jag startar”, 
jag hör väl själv till den församlingen.
Nästa ursäkt är lövfällningen och när den är över 
kommer älgjakten i vägen och sen kom nåt vitt som 
kallas snö, men nästa höst ska jag ta mig f..n starta 
i tid.
När nu möjligheten till rörliga jaktprov finns så vill 
jag uppmana samtliga hundägare med en duglig 
jakthund att direkt när ni läst dessa rader anmäla 
till start.
Med en dåres envishet upprepar jag mantrat ”vi 
behöver en bredare avelsbas” och därför vill vi att 
du meriterar din hund så att våra avelsråd får så 
många hundar som möjligt att välja bland i sina 
rekommendationer.

Fortsättning sid. 4...
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Farväl Tapsa
Med några ord vill jag framföra mitt beklagande 
till familjen Lehtinen samt mitt tack till Tapio själv 
som med en mycket glödande kärlek till jakten 
och då främst jakten med trädskällare arbetat och 
verkat inom lokalklubben SSF-Gävleborg där jag är 
medlem.

Jag är övertygad om att fl er än jag kommer att 
sakna dina inlevelsefulla och intensiva skildringar av 
hundens arbete vid jakter och jaktprov.

Med ovanstående farväl i bakhuvudet önskar jag 
samtliga medlemmar en god hälsa och en synnerligen 
god och lycksam höst både på jaktprov och jakt.

   Åke Jonsson

In Memoriam
En vacker sommardag får vi beskedet att vår vän 

Tapio Lehtinen 
lämnat oss för alltid.

Vi stannar upp för en stund och plockar fram några 
fi na minnen vi delar tillsammans. 

Vi blir också påminda om vilken skör tråd vi alla vandrar på. 
Vi tackar dig för trevlig samvaro i skog och koja samt

 för det arbete du hjälpte oss med i klubben. 

Vi skänker också en tanke till dina anhöriga och 
jag är säker på att du i höst jagar på ”marker” där 

inga falska skall existerar och tjädertupparna fi nns i stort antal.

Tack Tapio!
SSF/Gävleborg

       gm. Jan Andersson

Ledare forts. Malåprovet
19-20/8

Årets internationella jaktprov i 
Malå blev ett jaktprov med få an-
mälda hundar. 

Till provet var endast 5 hundar anmälda varav två 
var från Norge. Förläggningen var i Tjärnbergs fi na 
byalokal, där vi även åt en middag bestående av 
smörgåstårta på lördagskvällen. Det visade sig vara 
ojämn fågeltillgång på markerna, som säkert beror 
på den torra sommaren. Talvi ägare Knut Östmo 
Norge lyckades bäst med ett första pris på 81p och 
blev därmed NORDJCH och INTJCH. Tvåa blev 
Domarboskogens Dacke ägare Ulrika Nordgren 
Norsjö på 66p och ett 2.a pris. På tredje plats kom 
Domarboskogens Boss ägare Roger Olsson Norsjö 
med 54p och ett 3.e pris. Latanjarkas Rajja ägare 
Per-Olov Andersson Skellefteå fi ck 22p och Lento 
ägare Roy Nilsen Norge fi ck 6p som sitt bästa re-
sultat.

Jag vill tacka alla som hjälpt till att arrangera
provet, ingen nämnd ingen glömd. Jag vill önska 
alla lycka till med jakten.      

Provledare Th omas Jonsson

Talvi ägare Knut Östmo

Jaktprov i Åsele 
17-20/8 2006

I jaktprovet över 4 dagar 
deltog 16 hundar, 8 fi nsk spets 
och 8 norrbotten spets. 

Vädret var varmt så det var inte lätt för hundarna 
i de torra markerna. Fågeltillgången var bra med 
stora kullar. 

Fem första pris utdelades: 
Kvickhems Titti äg. Stefan Lockner  .............. 80p
Spetsgårdens Riipu äg. Mats Persson .............. 84p
Våtsjöbergets Kattis äg. Tommy Ferm  ........... 79p
Tjäderfi ghtens Troja äg. Berith Nordin  ......... 83p
Rönnbäckens Qu äg. Stefan Lindberg  ........... 78p

Förläggningen var perfekt med provytorna runt 
knuten och med värdarna Anette och Martin 
Markusson som fi xade det praktiska. Tack till alla 
som hjälpt till.

Provledarna

Kvickhems Titti

Mats Persson Gnarp

Tommy Ferm och Stefan Lindberg
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Umnäsprovet 2006
Arrangörerna till årets upplaga av 
Umnäsprovet hade lyckats fi xa till 
en välordnad och trevlig tillställn-
ing.

Lördag 19/8
Solen gassade och termometern steg mot tropiska 
nivåer fram emot tolvslaget. Många plågade hundar 
lämnade eftermiddagens provrundor, där värmen 
skördat sina off er. Lördagens provomgång lämnade 
inga förstapristagare, men ändock 8 starter där hu-
vuddelen gick till pris i olika valörer. Bäst lyckades 
Åävlans Akke med 71p, ägare Fredrik Jonsson, 
Storuman. Domaren rapporterade in en jaktglad 
nobshanne, som dock hade ett ovanligt glest skall. 
Hannen är en riktig viltfi nnare och frysboxen hos 
ägaren lär aldrig stå tom.

Söndag 20/8
Förmiddagens prov 
var återigen den 
bästa lotten att dra 
och en mycket glad 
Clas-Uno Haraldsson 
inkom efter 4 tim 
11 min, provtid. 
Hans ögonsten 
Friesgårdens Mimmi 
hade på tre fåglar lika 
många fulla jobb, 
vilket gav hunden 
sin tredje etta och 
77p. Hunden hade mattats i värmen, men en sista 
viljeinsats förde ut tiken 450m från provgruppen, 
där en fi n tjäderhöna väntade. Mimmi tog vara på 
chansen och domaren hade inget annat att göra än 
att gratullera en sprudlade glad Clas-Uno! 
Dagens andra etta svarade Börknäs Kirro för, ägare 
Göran Wikman, Lycksele. 7 fulla skall... 3 förnyade 
skall... perfekta markeringar, 91p! Samtliga när-
varande under det tropiska provet i Umnäs var 
förundrade?! Vittringsförhållandena var undermå-
liga, men Kirro som inte ens fyllt 3 år bemästrade 
de svåra förutsättningarna på ett exemplarist sätt. 
Av alla 16 starterna gick hela 11 till pris!

Grattis till alla pristagare önskar 
SSF Lappmarken.

Helgens bästa resultat
1. Börknäs Kirro  .................. 91p
äg. Göran Wikman, Lycksele
2. Friesgårdens Mimmi  ........ 77p
äg. Clas-Uno Haraldson, Storuman
3. Åävlans Akke  ................... 71p
äg. Fredrik Jonsson, Storuman

Clas-Uno väntar på Mimmi

ägaren lär aldrig stå tom.

Helgens vinnare:

Börknäs Kirro

äg. Göran Wikman, Lycksele

RÄTTELSE
ÖVRE NORRBOTTEN 

Jaktprov

Kiruna - Vittangi  14-15 oktober  2006  Klubbmästerskap
Anmälan: Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36

I annonsen som var införd i Ståndskall nr 2 var det felaktigt angivet Jokkmokk – Porjus.

Hundutställning i Vemdalen
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till 

utställning för Finsk- och Norrbottenspets.

Lördagen den 25 November

Plats: Vemdalen.

Domare: Göran Fastén.

Anmälan och upplysningar:
Senast Fredag den 10 November 

till Lennart Jönsson,  Nyvägen 9,  830 51 Offerdal.
Avgifter: Valpklass 4-9 mån 0 kr. Övriga klasser 250: -.

Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg: 13 70 11-3.

OBS! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före. 

Servering samt lotterier med fi na priser.

På startnumret utlottas en tvådagarsjakt med 
boende (självhushåll) på Holmen Skogs mkt exklusiva fågelmarker.

Alla anmälda deltagande hundar deltar i utlottningen.

Så här fördriver jag sommarn i väntan på hösten.  
Jag tränar skallet på igelkottarna i Vindeln .                
Mvh Tapion Nikku 
Ägare Thomas Persson Vindeln
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Nobs i toppklass
Längst till höger uppfödaren Bertil Nyholm i 
Långsele.
Han ställde i Östersund 27 maj upp i 
uppfödarklass med de fyra till vänster:
Nystängslets Birro, Cesar, Bäyla och Clint och fi ck 
betyget 1 med hp. 

Predatorjakten
Västerbottens Kustland

Resultat:

Bert Lundström , Hörnsjö 
8 rävar, 5 nötskrikor, 4 skator.

Nils-Erik Andersson, Skellefteå 
3 rävar, 1 kråkfågel.

Martin Svärd , Robertsfors 
1 grävling.

Thomas Persson, Vindeln 
4 skator.

Meriter
Alla fyra har vid något tillfälle fått 1 med ck trots 
att de är födda 2004 och 2005. Bertil kompletterar 
med “tikmodern” Anja till vänster och storasyster 
Alva till höger.

Mvh Tomas Skog Sveg 
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Aktivitetsdag
i Åsele 26 maj

Övningar hölls för SSF- 
medlemmar. Ett 20-tal 
deltagare medverkade.

Ringträning
På programmet stod ringträning för hundarna, 
tipspromenad för hussar och mattar och information 
om rörliga jaktprov, samt övrig klubbverksamhet. 
Informationen var mycket uppskattad av deltagarna 
som lovordade hela arrangemanget.

Tjäderforskning
Kurt-Olof Edström höll en mycket uppskattatd 
och högintressant föreläsning om tjädern och den 
forskning som pågår runt tjäder samt hur skogsbruket 
påverkar populationen. Tänk på predatorernas stora 
inverkan på fågelstammen.
Dagen avslutades med fika och varm korv, som 

smakade alldeles extra gott efter all den trevliga 
samvaron. 

Tipspromenadens vinnare blev:
Tomas Jonsson.

Ett särskilt tack till:
Ingela Hahlin som instruerade 
ekipagen i ringträning.

Aktivitetskommitten

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:-

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.

Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:

Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengt.per@telia.com

Utgivningsplan

Nr Sista manusdag Hos medlemmarna
2/2006 ...................10 maj ............................................15 juni
3/2006....................10 augusti.......................................15 september
4/2006....................10 november ..................................15 december
1/2007....................10 februari ......................................15 mars

Manus skickas på diskett eller via e-post till: 
Göran Hellström tel. 070-328 05 43, 

e-post: standskall@it4unet.se

Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska 
returneras. Skriv också namn på hundar och ägare som syns på bilden.

OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
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Klubb T-shirt
Vi inom SSF AC Kustland, har tagit fram en klubbtröja 
med fräck design i svart med SSF-logga på framsidan.
Storlekar XS-XXL

Pris: 100:- + porto

Vi har även injagningskompendium, 
tygmärken, klisterdekaler.

Kepsar
Kamofl agekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Beställning via telefon eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43. 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 
Mail: tommy.093331066@telia.com

Utställningar 2006
25 november ............Arvidsjaur
25 november ............Vemdalen
3 december ..............Matfors

E-post: standskall@it4unet.se

Nyhet!

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning fi nns på:

www.ssf-spetsar.nu

Nu fi nns en ny anmälningsblankett för jaktprov och utställning
 i pdf-format på vår hemsida.

Blanketten kan ifyllas på skärmen. 
 Läs gärna guide för ifyllande.

 Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Anmälan och upplysningar till:

Jaktprovet i Leksand 
28-29 oktober 2006 

Lämnas till:
 Tommy Lannemar
 Spik Kerstisväg 16

 790 31 Djura
 0241 - 302 50  /  070 - 574 49 20

SSF/Nedre Norrbotten inbjuder till 

Exteriörhelg i Arvidsjaur
Vi startar helgen fredag 24 november med en föreläsning där två av våra mest erfarna 

och kompetenta utställningsdomare föreläser om de nordliga spetshundarnas 
exteriör med tonvikt på rörelser och funktionalitet. Under lördagen arrangerar vi lokalklubbens 

årliga utställning för fi nsk spets och norrbottenspets.

Tider, platser och info: 

Föreläsning
Plats: Hotell Laponia, Arvidsjaur

Föreläsare: Tore Strandgård & Stig Brännvall
Tid: Fredag 24 november kl. 19.00 

Utställning
för Finsk spets & Norrbottenspets

Plats: Ridhuset, Arvidsjaur
Domare: Tore Strandgård

Tid: Lördag 25 november. 
ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00

Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.

Anmälan: Skriftlig senast 17 november till:
Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn 

Tel: 0929-13264, 070-6820331

Anmälningsavgifter:
Valpklass och veteranklass: 100:-. 

Övriga klasser: 220:-. 
Insättes på postgiro 489527-2 i samband med anmälan eller betalas på plats.

Servering!

Välkomna till Arvidsjaur
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FAMILJEDAG I BUREÅ

Bra jobbat allihopa tyvärr 
kunde undertecknad ej delta!

MVH Martin Svärd

Stort tack till:

Berith Nordin, Åsele 

för hjälp med utställningsträningen.

Gunnar Lundberg och Kicki 

som skötte mathållning mm.

Jörgen Pettersson och 

Joel Andersson 

funktionärer vid skjutstationerna.

Rolf Eriksson

samordnare och festarrangör.

Familjedag i Bureå

28 maj 2006

Vid SSF/Västerbottens 
Kustlands familjedag 
som arrangerades i Bureå 
den 28 maj...

Deltog 50-talet jakt- och hund intresserade för 
att under enkla och trivsamma former umgås, 
träna på skytteförmågan, fi nslipa sina färdigheter 
att visa upp sin hund i utställningsringen, 
tävlingar och lotterier samt förplägnad av 
god mat och dryck samt tillfälle att lära känna 
likasinnade uppskattades. De deltagare som hade 
möjlighet kunde avsluta dagen med bastubad och 
badtunna.

SJCH  SUCH  Tapion Siipi 
S 22665/2002
Uppfödare: Leif Ögren Storuman. 
Ägare: Kai Lappalainen Resele.

Jaktprov: Totalt sju starter! 
Resele  031129 1a 78 p.
Strömsund 040821 3a 59p.
Strömsund 040822 3a 57p.
Resele 040828 1a 87p.
Imnäs 040902 1a 83p.
SM. Arvidsjaur  041002 2a 67p.
SM. Arvidsjaur  041003 3a 59p.

Utställningsmeriter: Exteriördomare
Robertsfors 04020 1a ck cert Bim ML Heikilä, Finland
Bredbyn 040221 1a ck cert EB Nordin, Sverige
Orkanger Norge 040321 1a ck KH Pedersen, Norge
Robersfors           051211    1a ck cert L Edfors, Sverige

SUCH Vassåsens ACKO
S38288/2003
E.S23185/98 Tapperdalens NILÅ
U.S20926/98 Spetsgårdens KIRA

Ägare: Björn Sinders
Uppfödare: Tomas Jonsson

Jaktprov
041205 Orsa    61 P            

Utställning
050205 Mora    Cert
050813 Malung  Cert
060611 Alfta   Cert 
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Hundar försvinner! SKK:s Hund- & kattägarregister

SKK:s ägarregister används dagligen av hundratals hundägare, kattägare, allmänhet och polis. 
Du har väl inte glömt att anmäla ditt ägarskap? 
Det fi nns goda skäl att vara med:
• För att hitta Dig om din bortsprungna hund eller katt blivit upphittad
• För tävlingar och avel med hund utomlands krävs ofta intyg från SKK
• Ras- & specialklubbar använder dessa i hundägarregistret för enkätutskick
Hälsoenkäter är en viktig hjälp för uppfödare och hundägare för att minska risken för ärftliga sjukdomar 
inom rasen. Hitta ägaren till en hund eller katt 
Djuret är förmodligen märkt på det ena av två sätt, eller kanske båda:
• Ett tatuerat ID-nummer i vänster öra. Kan även fi nnas i höger öra eller i ljumsken, men det är ovanligt.
• Ett mikrochip under huden mellan skulderbladen. Kan även fi nnas på andra delar av kroppen. 
För att läsa av chipet behövs en speciell avläsare, som i regel fi nns hos Polisen, veterinärer, brukshundklub-
bar och SKK:s länsklubbar. Med hjälp av ID-numret kan du söka efter ägaren på www.skk.se, ringa SKK:s 
kansli på telefon 08 - 795 30 00 under kontorstid eller kontakta närmsta polisstation.
Tack vare SKK:s register kommer de fl esta hem igen!
Gå gärna in på SKK:s hemsida (webbtjänster) och kolla om Din hund fi nns med Dig som ägare 
eller om Du missat att lämna medgivande att personuppgifter visas på Internet inte lämnats.
Blankett fi nns att ladda ner från SKK:s hemsida eller få hemskickad  tel. 08/795 30 00
Glöm inte att kryssa för medgivande och underteckna blanketten!

Röjbackens Tessa
(kallas Leia) 
På bilden 3,5 mån. 
Foto/ägare
Jan Magnusson , Ö:a Ämtervik 

Lathund
för provledare.
Provledaren ska övervaka att provbestämmelserna noggrant följs och 
ska vidta alla erforderliga åtgärder för att bedömningen ska bli så 
enhetlig och riktig som möjligt.

Provledaren ska vidare:
• Före provet kalla samman tjänstgörande domare för genomgång av bestämmelserna och lämna 

nödiga instruktioner.  
• Fördela domare, aspiranter och elever på provområdena samt verkställa lottning.
• Tillse att hundarna blir slutbedömda enligt bestämmelserna.
• I samråd med domare och kollegium granska protokollen, föreslå poäng och pris samt upprätta 

prislista över uppnådda resultat.
• Till lokalklubben snarast inlämna samtliga provprotokoll, prislistor och en skriftlig redogörelse 

över provet.
• Till lokalklubben lämna utlåtande om vid provet tjänstgörande domaraspiranter och elever.

Detta enligt § 17 provregelboken.

Vidare ska provledaren kontrollera att:
Svenskägd hund ska ha svenskt eller norskt registreringsnummer.
Svenskägd hund född efter 2002-01-01 ska ha svenskt registreringsnummer oavsett födelseland.
För utländskt ägda hundar skall stamtavelkopia bifogas med anmälan, som i sin tur bifogas 
jaktprovsprotokollet.

Hundars identitet ska vid tveksamma tillfällen kontrolleras och av klubben beslutad åtgärd vidtagas.
Finskregistrerade hundar ska skrivas med ex:FIN 11111/01 och inte med SF och fyra
siff ror i årtalet.

Svenskregistrerade hundar ska ha fyra siff ror i årtalet, gäller hundar födda år 2000 och senare.
Före inskickande av jaktprovprotokollen ska en kontroll göras så att protokollen är korrekt ifyllt, så att det 
inte saknas registreringsnummer, att domarnamn och domarid är ifyllda, att det fi nns ProvID och att allt 
övrigt är ifyllt. Detta för att underlätta för registrerarna.

Provledaren har ansvaret för att endast auktoriserade domare anlitas på provet.
Utländska domare ska vara registrerade hos SKK och ha tilldelas domaridentitet.
Anmäles före provet till rikssekreteraren för inhämtande av ID.

Jaktprovsprotokollen sändes till sekreteraren eller mottagare inom klubben inom 5 dagar efter genomförd 
provdag. Kopia av stamtavla medsändes för ej svenskregistrerad hund.
Felaktiga eller ofullständigt ifyllda jaktprovsprotokoll som returneras från registreraren ska åtgärdas 
omgående eller senast inom 3 dagar och returneras till registreraren.
Sparas av provledare för ”komihåg” 
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RÄTTELSE
I föregående nummer 
hade vi i artikeln om: 
”Vinterdagar i Finland 2006”
angivit fel hundnamn till en bild.
Så här ska det vara.

FINUCH Röjbackens Kimu

Leksandsprovet
18- 20 augusti

En ny jaktprovssäsong har startat med det traditio-
nella provet vid Gösjön. Som vanligt har Gunnar 
Th unander ordnat med boende och upplåning av 
jaktprovsmarker. 
Vi har haft en mycket torr sommar och vissa rap-
porter tyder på att fågeltillgången i markerna är 
förhållandevis inte dom bästa. Dom sex hundar som 
kom till start, tre fi nnspetsar och tre nobbsar, skulle 
nog göra sitt bästa att hitta fågel. Överlag så var det 
unga hundar som kom till start.
Fredag morgon, varmt och soligt, två nobbsar star-
tar med förhoppning om bra resultat. Det visar sig 
att fågeltillgången är ganska bra. Några orrkullar 
hittas i tät skog och där det är mycket blött. Den 
ena provgruppen hittade färska björnspår i sitt pro-
vområde, men vi kunde inte se att detta påverkade 
hundens prestation och detta kändes bra. Båda 
nobbsarna gick till pris, bra jobbat. Fredag kväll, 
ännu varmare, då startade en fi nnspets men denna 
hund fann inga fåglar under sitt prov. Lördag mor-
ron startade tre hundar, sol och disigt, ganska fi na 
förutsättningar för bra resultat. Inga gick till pris. 
På kvällen, sol och varmt till och med en regnskur, 
dessa hundar hittade ganska bra med fågel och en 
gick till ett andra   och en gick till ett tredje pris. 
Om man tittar på resultaten så ser man att detta jak-
tprov har givit mycket goda poäng. Av åtta starter så 
har fyra gått till pris. Det betyder att femtio procent 
har erövrat pris och av dessa så är det två andra pris 
och två tredje pris som utdelats. Ett bra jaktprovs-
resultat så tidigt på säsongen. Av dom två hundar 
som erövrade var sitt andra pris så vann Vackeråsens 
Rikko årets jaktprov för han var den yngsta hunden. 

Se resultat nedan.
  Under detta  jaktprov så har en hundägare gott 
elev och aspiranttjänstgöring. Den andra har gjort 
sin andra aspiranttjänstgöring och blev godkänd så 
nu kan han bli jaktprovdomare och döma hundar 
själv i framtiden. Vi hoppas att han skall trivas med 
sitt uppdrag framöver.
 På kvällarna vid Gösjöns strand så grillade vi lite 
kött av allehanda slag och kokade potatis över öp-
pen eld. Vad kan vara mer mysigt än att äta lite 
god mat och ta ett glas rött med goda jaktkamrater 
under bar himmel. Ett tack till, Tommy Lannemar, 
Lars Andersson och Birgitta Bäcklund, som stod för 
mat, dryck, efterrätt och gott fi ka bröd. 
För att detta jaktprov skulle kunna genomföras så 
vill vi tacka domaren T Lannemar och domarna 
och till lika provledarna Lars Bäcklund och Gunnar 
Th unander.

Lars Bäcklund  
Resultat
18 augusti
Odensalaskogens Morris 
L Andersson 65p 2:a pris
Hemsjöbäckens Tanja
T Lannemar  57p  3:e pris
Spetsgårdens Riiki
B Neva-Juoni  7p  0 pris

19 augusti
Vackeråsens Rikko  
J Staffan  65p  2:a pris
Hemsjöbäckens Tanja  
T Lannemar  59p  3:e pris
Röjåsens Ronja
M Wigelius 40p  0 pris
Röjbackens labb
J-E Gudru 23p 0 pris

Jaktprov säsongen 2006 - 2007 

Arrangör Datum fr o m  Datum t o m  Ort
01 Övre Norrbotten 20060923 20060924 Jokkmokk-Porjus
01 Övre Norrbotten 20060930 20061001 Jokkmokk-Porjus
01 Övre Norrbotten 20061014 20061015 Kiruna-Vittangi
01 Övre Norrbotten 20061021 20061022 Kiruna-Vittangi
01 Övre Norrbotten 20061028 20061029 Jokkmokk-Porjus
01 Övre Norrbotten 20061104 20061105 Jokkmokk-Porjus 
01 Övre Norrbotten 20061111 20061112 Jokkmokk-Porjus 

02 Norrbottens Kust Inland 20060918 20060919 Råneå-Överkalix
02 Norrbottens Kust Inland 20060923 20060924 Råneå-Överkalix
02 Norrbottens Kust Inland 20061007 20061008 Råneå-Överkalix Skallkungen
02 Norrbottens Kust Inland 20061021 20061022 Råneå-Överkalix
02 Norrbottens Kust Inland 20061111 20061112 Råneå-Överkalix

03 Nedre Norrbotten 20060923 20060924 Arvidsjaur
03 Nedre Norrbotten 20060930 20061001 Arvidsjaur
03 Nedre Norrbotten 20061014 20061015 Arvidsjaur
03 Nedre Norrbotten 20061021 20061022 Arvidsjaur
03 Nedre Norrbotten 20061028 20061029 Arvidsjaur

04 Västerbottens Kustland 20060930 20061001 Norsjö

05 Västerbottens Lappmark 20060930 20061001 Storuman
05 Västerbottens Lappmark 20061007 20061008 Rönnbäck
05 Västerbottens Lappmark 20061021 20061022 Åsele

06 Ångermanland 20060930 20061001 Resele
06 Ångermanland 20061005 20061006 Skorped
06 Ångermanland 20061010 20061011 Resele
06 Ångermanland 20061019 20061020 Resele
06 Ångermanland 20061024 20061025 Backe
06 Ångermanland 20061026 20061027 Skorped
06 Ångermanland 20061027 20061029 Resele

Fortsättning nästa sida...

E-post: standskall@it4unet.se
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E-post: standskall@it4unet.se

Jaktprov säsongen 2006 - 2007 

Arrangör Datum fr o m  Datum t o m  Ort
07 Jämtland/Härjedalen 20060930 20061001 Börtnan
07 Jämtland/Härjedalen 20061016 20061017 Off erdal
07 Jämtland/Härjedalen 20061023 20061024 Vemdalen
07 Jämtland/Härjedalen 20061030 20061031 Börtnan

08 Medelpad 20060930 20061001 Matfors
08 Medelpad 20061007 20061008 Fränsta
08 Medelpad 20070324 20070325 Matfors

09 Gävleborg 20060930 20061001 Hennan
09 Gävleborg 20061104 20061105 Lill Öjungsbo

10 Mellansverige 20060923 20060924 Höljes
10 Mellansverige 20060926 20060927 Leksand
10 Mellansverige 20060930 20061001 Noppikoski
10 Mellansverige 20061028 20061029 Leksand
10 Mellansverige 20061104 20061105 Fredriksberg
10 Mellansverige 20061111 20061112 Fredriksberg
10 Mellansverige 20070324  Höljes

11 Sydsverige 20060923 20060924 Grängesberg-Högfors
11 Sydsverige 20061111 20061112 Björsjö
11 Sydsverige 20070323 20070325 Grängesberg

11 Sydsverige 20060923 20060924 Grängesberg-Högfors

Domarkurs
Jämtland/Härjedalen

ordnar teorikurs 
för nya jaktprovsdomare 

om intresse fi nns.

Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund 

Tel. 070-358 12 13.

Utställning
Malung 5 aug. 2006

I strålande sommarväder avgjordes årets 
Malungsutställning med 27 deltagare. För 
första gången sedan sekelskiftet deltog fl er 
Norrbottenspetsar än Finska spetsar. En tendens 
till ökat intresse för Norrbottenspetsen kunde 
konstateras redan vid utställningen i Mora i februari 
i år.

Tyvärr var det klent med deltagare i jaktklasserna. 
Endast två Finska spetsar deltog varav en 
tilldelades ett 3:e certifi kat och blev därmed 
utställningschampion. Den vackra tiken heter Aya 
och ägaren är Johan Hansson, Strömsund. Grattis 
till Dig!

Utställningsdomare var Erna-Britt Nordin, vilken 
efter avslutad bedömning av Norrbotten-spetsarna 
berömde kvaliteten på dessa och jämförde med 
vilken kvalitetsförbättring som skett inom rasen. 
Av tävlingsresultatet att döma var kvaliteten bra på 
samtliga deltagande hundar.

Komplett tävlingsresultat kommer att fi nnas på SSF 
Mellansveriges hemsida: www.ssf-mellansverige.se
De allra bästa resultaten anges nedan.

Varmt tack till alla deltagare, domare, ringsekreterare 
och övriga medhjälpare för en trevlig utställningsdag. 
Passa på att under hösten starta på jaktprov och 
lycka till med höstjakten!

SSF Mellansverige
Inge Groop

Norrbottenspets
Kvickhems Bissan 1 valp, HP, BIR-valp Andreas Zetterman, Venjan
Zacko 1 Ökl, 1 Ökk, CK, 1 Bhkl, BIR Ivar Blomqvist, Orsa
Halaforsens Obelix 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 2 Bhkl Kurt Johannesson, Oxelösund
Byrisskogens Nanoq 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 1 Btkl, BIM Ronney Skoog, Mora
Tail Tips Sissi I 1 Jkl, 1 Jkk, CK, 2 Btkl Ihlar/Nylén, Älvsjö

Finsk Spets
Busjögläntans Dixie 1 valp, HP, BIR-valp, BIS-valp Per Persson, Lima
Röjbackens Bejron 1 Ökl, 1 Ökk, CK, 1 Bhkl, BIR, BIS Jhonas Danrud, Sandviken
Zorro 1 Jkl, 1 Jkk, CK, Cert, 2 Bhkl  Leif Henriksson, Torsby
Anunds Tipsu 1 Ökl, 1 Ökk, CK, ! Btkl, BIM Roland Fors, Västerås
Aya 1 Jkl, 1 Jkk, CK, Cert, 2 Btkl  Johan Hansson, Strömsund

Busjögläntans Dixie 

BIS-valp i Malung 5/8-2006.

Ägare: Per Persson, Lima.

Uppfödare: Tommy Ferm, Lycksele.
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Alftautställningen
2006
SSF Gävleborg anordnade den 
11 juni den årliga utställningen i 
Alfta

Domare Göran Fastén hade en fullbokad dag 
då hela 50! hundar bedömdes under dagen i 
det soliga vädret. Bland många fi na hundar 

utsågs tillslut fi nskspetsen Röjbackens Labb till 
utställningens bästa hund i hård konkurrens med 
norrbottenspetsen Zacko. 
De många anmälningarna i år ser vi i SSF Gävleborg 
som ett gott tecken på att Alftautställnigen fungerar 
bra och vi hoppas på lika många deltagare nästa år.

Ha en trevlig jakthöst!!

Resultat

Norrbottenspets
BIR
Zacko, ägare Ivar Blomqvist  
BIM
Tindra, äg Rolf Berggren

Finsk spets
BIR, BIS 
Röjbackens Labb, äg Jan- Erik Gudru
BIM
Tjäderfi ghtens Ina, äg David Magnusson

Best in Show!

Röjbackens Labb 

äg Jan- Erik Gudru

Jaktprov Jämtland/Härjedalen

Utlysta prov 2006

Börtnan  30 september - 1 oktober (lör – sön)
Provledare: Johan Mesch,  Hoverberg 2478,  840 40 Svenstavik, Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54

Offerdal  16 - 17 oktober (vardagsprov)
Provledare: Stefan Olofsson,  Ängevägen 11,  830 51 Off erdal,  Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02

Vemdalen  23 - 24 oktober (vardagsprov)
Provledare: Karl-Erik Sifvertsson,  Skucku  226, 840 40 Svenstavik. Tel. 0687-510 48,070-2853017

Börtnan  30 - 31 oktober (vardagsprov)
Provledare: Johan Mesch,  Hoverberg 2478,  840 40 Svenstavik,  Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54

Anmälan
Skriftig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. Anmälan skall innehålla 
uppgifter om namn, adress, telefon samt registreringsnummer och namn på hunden och dess föräldrar. 
Använd blanketten på SSF-Riks hemsida. Startavgift 250:- betalas på plats.
                  
Bekräftelse om start
Bekräftelse om start sker av arrangören på det telefonnummer hundägaren har uppgivit vid anmälan.

Rörliga prov 2005
Skriftlig anmälan till:
Lennart Jönsson
Nyvägen 9
830 51 Off erdal. 
Tel. 0640-321 57, 070-657 67 38. 
E-post:jonssonsel@telia.com,
Minst 14 dagar före beräknad start. 

Tilldelad domare tar då kontakt med hundägaren och bestämmer tid och  plats . 
Då betalar hundägaren in startavgiften 100:-  på klubbens postgiro 13 70 11-3.
Domararvode 150:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren. 
Använd anmälningsblankett som fi nns på SSF-riks hemsida.
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.

Våga starta hunden på jaktprov!
Det handlar om en vanlig 

skogspromenad med en domare, 
svårare är det inte.

Aveln behöver fl er individer, det kan vara just din hund som behövs! 
Tag kontakt med din lokalklubb så får du hjälp med anmälningarna.
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Redaktören
har ordet...
Jag har vandrat många mil under 
förhösten, mer än jag någonsin 
gjort förut...

Ripinventering
I min familj så brukar vi roa oss med att satsa sista 
semesterhelgen åt att inventera ripbeståndet åt 
Länstyrelsen med våra två Pointar, Yoshi och Rally. 
Eftersom detta inte inskräktar på mitt trädskällar-
intresse kan jag ta detta som en lagom promenad 
och en ren hälsoresa inför den kommande "riktiga" 
jakten. I år bar det av till Jämtlandsfjällen med en 
god vän, Niklas från Matfors, som är lite utav en 
Guru inom rasen för "engelska stående fågelhun-
dar". Att han hade förvarnat mig om att vi skulle 
gå "helveteslinjen" en av dagarna, som i stort sett 
var en ren skogslinje... Tyckte jag var toppen! Här 
skulle det vankas gråfågel! Han berättade vidare att 
ett år så tog "promenaden" 16 timmar, för ett par 
inventerare från Jämtland. Vi satsade friskt med lätt 
packning (1 st smörgås var) och klarade strapatsen 
på 8 timmar. Vi gick oavbrutet i riktigt skitland och 
såg runt 6 fåglar på den tiden, trots 4 friska hundar. 
Min egen uppfattning är att i så kuperad och elän-
dig terräng vill ingen fågel bo! Skämt å sido så fanns 
det fågel där surdragen och bären följdes åt. Under 
inventeringen följer man hela tiden en tänkt linje 
oavsett hur det ser ut, endast där räknas fåglarna.

Gråfågelinventering
Den mesta tiden har jag dock inventerat riktiga 
fåglar och det ser riktigt bra ut på större delen av 
de områden jag har kontrollerat. Framförallt orren 
har gått riktigt bra med fantastiskt stora kullar. Stora 
lokala avvikelser har dock rapporterats in på tidig-
are fågelrika marker, det kan naturligtvis förklaras 
med de enorma föryngringsytorna som skogsbola-
gen skapat, kroknäbben vill helt enkelt inte bo på 
hyggen.

Förhöstprov
De tidiga jaktproven som när detta är läses redan 
har redovisat sina resultat, brukar vara en ganska 
god pekpinne på hur fågelstammen har klarat av sin 
föryngring. Det är väl bara att hålla tummarna för 
att 1:a pristagarna duggar tätt, för det betyder oftast 
en god tillgång på gråfågel. 

Premiären
Jaktpremiärhelgen kommer jag att tillbringa i en 
Moskoselkåta tillsammans med några goda vänner. 
De äger tillsammans 3 nobsar. Den numerära under-
lägsenheten som jag kommer att infinna mig i blir 
besvärlig att tackla, för en inbiten finskspetsägare 
som jag! Att dessutom en av nobsarna tidigare i 
veckan gav min finskspetstik ett tjyvnyp i örat så att 
blodvite uppstod, befäster bara en gammal skröna:
"Nobsen är lite vassare rent socialt än Finnen..." 
För visst är det så?!

Red. Göran Hellström

Utställning
SSF Medelpad inbjuder till hundutställnig

i Matfors, Sundsvall
Den 3 december

Domare: Göran Fasthén

Anmälan senast den 17 november till Sture Eriksson, 
Terassvägen 2, 840 10 Ljungaverk. tel. 0691 326 17, 070 325 95 26

Avgift 250 kronor sätts in på klubbens pg nr: 34 45 53 – 3.

Valpar och UCH ingen avgift.
Välkommen!

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.
Domaridentiteten ska vara korrekt ifylld på protokollet.
Fr o m 2002 krävs endast att domareidentitetens sex första siffror fylls i.

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.  Eventuella stamtavelkopior ska bifogas till dataansvarig.

Providentiteter
Fr o m hösten 2002 förenklas 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 2002 i SSF Norrbottens Kust och Inland 
providentiteten 20020901021.

Utlysta prov
För rörliga prov används aktuell provdags datum. Exempelvis SSF Västerbottens Lappmarks prov i Rönnbäck 
den 12 oktober 2002 får då providentiteten 20021012051. Samma dag har samma lokalklubb ett utlyst 
prov även i Västanbäck. Detta prov får då providentiteten 20021012052.
I de fall ett utlyst prov genomförs den första en månad ges providentiteten för de rörliga proven löpnummer 
1 (ex.vis 20020901041) och det utlysta provet löpnummer 2 (ex.vis 20020901042).

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
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Regler för registrering jaktprov
Regler som obönhörligen måste följas för 
att din kompis i nästa led inte ska behöva besväras !!!!!

NYHETER!

• Svenskägd hund född efter 2002-01-01.

• Providentiteter

Rörliga prov
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 registreringsnummer äger inte rätt att starta. Svenskägd 
hund född efter 2002-01-01 skall ha svenskt registreringsnummer oavsett födelseland. Domaren skall vid 
tveksamma tillfällen kontrollera identiteten på startande hund och av klubben beslutad åtgärd vidtagas.

Provledaren
Vid anmälan ska kontroll av hundens registreringsnummer ske. Svenskägd hund ska ha svenskt eller norskt 
registreringsnummer. 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
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.

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 stamtavelkopia bifogas med anmälan, som i sin tur skall bifogas jaktprovsprotokollet.
Hundarnas identitet skall vid tveksamma tillfällen kontrolleras och av klubben beslutad åtgärd vidtagas.

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.

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 

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

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

Drömmar och 
förväntningar

Ja nu står vi åter vid dörren inför en 
ny jaktsäsong med alla drömmar 
och förväntningar om duktiga 
hundar och stora fågelkullar som 
bara väntar på att bli infriade.

Vår nya hemsida:

www.ssf-mellansverige.se
har börjat fungera så smått och meningen är att 
den ska ” filas till”och bli bättre och bättre. Alla 
medlemmar är välkomna med uppslag och idéer  
som hjälper till att göra sidan mer läsvärd. Skriv 
gärna några rader till vår webmaster ”bulan@home.
se” om ni har något på lut.

Hundutställningar
Vår och sommar är en tid som lämpar sig väl 
för hundutställningar, särskilt bra lämpade det 
sig för några av våra medlemmar vid den stora 
hundutställningen som SSF Gävleborg arrangerade 
i Alfta i mitten på juni.

Best in Show
Så vi får gratulerar Jan-Erik Gudru från Färnäs och 
hans snygga finne Röjbackens Labb. Ekipaget tog 
hem hela tillställningen och blev best in show.

BIR Nobs
Vi lyfter även på hatten till den som gick nästan 

lika långt, Norrbottenspetsen Zacko med sin stolta 
husse Ivar Blomkvist från Orsa som fick nöja sig 
med att bli bästa Nobs 
Till sist, ett stort grattis till Björn Sinders som fick 
nöjet att se sin Vassåsens Acko erhålla sitt tredje 
cert och därmed vara färdig utställningschampion.

Malungutställningen
Vår egen utställning i Malung den 5 augusti höll 
även den en mycket hög klass, men mer om den 
kan ni läsa i separat artikel. 

Jaktprov
Vill passa på att påminna om vikten att starta 
på jaktprov. Ett rörligt prov kan du gå på 
hemmamarken och det är precis som att gå ut på 
en vanlig jakttur, märkvärdigare än så är det inte. 
Ta kontakt med någon domare eller provledare så 
får du hjälp med hur du går till väga.
Du kan också anmäla dig till något av de 
utlysta proven. Dom har dock ett bestämt antal 
deltagarplatser, så där gäller det att anmäla sig i god 
tid för att säkra sig om ett deltagande. 

Jaktresa
Nu återstår inget annat än att önska alla en bra 
höst med många trevliga jaktdagar.
Själv tänker jag under sista delen av augusti sätta 
sprätt på mina sista surt förvärvade semesterdagar 
i trakterna av Vilhelmina. Sällskapet blir ett gäng 
Nobsar och ett par ytterst trevliga kamrater. Man 
kan väl knappast ha det bättre!!

Ronney Skoog

Rapport från 

Mellansverige
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Text & Foto Christer Lindberg

Som en fl öjt ackompanjerad av 
Mozart spred sig rödpälsens skall 
i den dimtyngda trollskogen. 
Bland Navardalens knotiga 
furor fi nns gammelskogens 
fanbärare –skogshönsens konung 
och fi nnspetsjägarens högvilt, 
tjädern. Finnspetstiken Bisqvies 
trollbindande verk bäddade för en 
jaktdag värd att minnas. 

Vi korsade en myr och rundade en tjärn från vilken 
en tjock ånga steg som om det vore en kokande 
gryta. Skogen omkring färgades av ångan och fi ck 
en fuktigt ljus nyans i samklang med marken och 
trädens vita lavar. Vi var förunnade att få jaga i 
en skog där produktivitet och kubikmeter var 
främmande svordomar, och där knotiga tallar och 
buskiga granar hade en fristad. Framför oss väntade 
en hel dags jakt där varken traktorspår eller hyggen 

skulle behöva korsas, inte ens behöva beskådas!
För att vänta in Bisqvie stannade vi under 

en av de många gammeltallarna. Från 
den korta stammen slingrade sig 

grova grenar åt varsina håll som 
avslutades med ett virarevarv 

av smågrenar, kottar och 
barr. Bisqvies husse 

Åke Jonsson från 
Råsjö, som 

låtit mig 
fö l j a 

med in i denna trollskog pekade med blicken mot 
en högre tall på tjärnens ”baksida”, jag följde hans 
exempel och förstod genast vad han tittade på. Längst 
upp i topp stoltserade en av skogens tjädertuppar. 
Han satt där en kort minut innan han fortsatte i sin 
säregna glidfl ykt mot nya marker. Vi konstaterade 
att det åtminstone fanns en tjäder hemma, men nu 
en mindre.     
110 skall i minuten
Vår rödpälsade vän Bisqvie kom återigen farandes 
från en av sina rappa sökrundor men försvann ånyo 
in i den vildvuxna skogen framför oss. På Åkes 
leende läppar läste jag utan svårighet att; nu var 
något på gång. 
Någon minut senare hördes det vi väntat på, 
fi nnspetsskallet bröt gammelskogens lugn. Bisqvies 
110 skall i minuten blev snart till vackert förtrollande 
fl öjtspel, som om Mozart själv komponerat tonerna, 
och vad skulle söva en trollskogensfanbärare om inte 
detta.

Väl dolda ett par hundra meter från ”ståndet” 
stannade vi för att lyssna. Skallen kom i en 

tät följd utan uppehåll, rödpälsen jobbade 
helt enligt instruktionsboken. Åke 

berättade lugnt att Bisqvie står där 
så länge fågeln sitter, så någon 

brådska fram till skottläge 
behövde vi inte ha. Så vida 

nu inte fågeln tog till 
vingarna var allt 

under kontroll 

en hel dags jakt där varken traktorspår eller hyggen 
skulle behöva korsas, inte ens behöva beskådas!

För att vänta in Bisqvie stannade vi under 
en av de många gammeltallarna. Från 

den korta stammen slingrade sig 
grova grenar åt varsina håll som 

avslutades med ett virarevarv 
av smågrenar, kottar och 

barr. Bisqvies husse 
Åke Jonsson från 

barr. Bisqvies husse 
Åke Jonsson från 

barr. Bisqvies husse 

Råsjö, som 
låtit mig 

fö l j a 

säregna glidfl ykt mot nya marker. Vi konstaterade 
att det åtminstone fanns en tjäder hemma, men nu 
en mindre.     
110 skall i minuten
Vår rödpälsade vän Bisqvie kom återigen farandes 
från en av sina rappa sökrundor men försvann ånyo 
in i den vildvuxna skogen framför oss. På Åkes 
från en av sina rappa sökrundor men försvann ånyo 
in i den vildvuxna skogen framför oss. På Åkes 
från en av sina rappa sökrundor men försvann ånyo 

leende läppar läste jag utan svårighet att; nu var 
något på gång. 
Någon minut senare hördes det vi väntat på, 
fi nnspetsskallet bröt gammelskogens lugn. Bisqvies 
110 skall i minuten blev snart till vackert förtrollande 
fl öjtspel, som om Mozart själv komponerat tonerna, 
och vad skulle söva en trollskogensfanbärare om inte 
detta.

Väl dolda ett par hundra meter från ”ståndet” 
stannade vi för att lyssna. Skallen kom i en 

tät följd utan uppehåll, rödpälsen jobbade 
helt enligt instruktionsboken. Åke 

tät följd utan uppehåll, rödpälsen jobbade 
helt enligt instruktionsboken. Åke 

tät följd utan uppehåll, rödpälsen jobbade 

berättade lugnt att Bisqvie står där 
så länge fågeln sitter, så någon 

brådska fram till skottläge 
behövde vi inte ha. Så vida 

nu inte fågeln tog till 
vingarna var allt 

under kontroll 

och vi gillade läget. Dimman som tidigare legat tät 
släppte sitt grepp en aning men fortfarande hängde 
stämminigshöjande tappar kvar emellan torrakar 
och grovbarkiga stammar. Vi njöt av stunden, vad 
mer kunde man begära.
Dukat bord
Helt tvärt tystnade skallet, en kall kår for från topp 
till tå samtidigt som en strimma av hopp envist 
bortförklarade det hela med att hunden nog byter 
plats under trädet, eller att fågeln bara fl yttat sig ett 
stenkast. Till slut tappade även hoppet kraft och vi 
insåg att fågeln tagit den långa vägen till nästa träd. 
Efter ett tappert försök att fi nna den långtfl yende 
kom Bisqvie tillbaka och muttrade några toner under 
det nu tomma trädet. Åke tröstade sin hund med att 
det fi nns fl er fåglar i skogen som dessutom kanske 
behagar sitta still när skallet går. Bisqvie fattade 
genast vad hennes herre menade och försvann i 
sedvanlig fart mot nya marker. Redan i första söket 
blev hon borta misstänkt länge och när hon inte 
synts till efter en kvart märktes klara förhoppningar 
i Åkes ansiktsuttryck. Det dröjde ytterliggare innan 
Bisqvie avslöjade sin hemlighet, men när hon väl 
gjorde, var det med en klar och väl hörbar röst hon 
markerade sitt byte. Vi gick närmare för planera den 
tänkta vägen fram mot trädet där nu Åkes fyrbenta 
kompis höll fågeln i schack. Hund och fågel befann 
sig bakom några risiga granar, vilka borde fungera 
perfekt som skydd vid smygningen. Åter igen låg ett 
dukat bord framför oss, om nu fågeln behagade att 
sitta förståss.

Det skvallrades om ett skott
En patron tog plats framför slutstycket, hatten fi ck 
glida ner över ögonbrynen innan det var dags att 
smyga sig på. Åke gjorde sig till ett med skogen och 
försvann mot ståndet. Bisqvie dunkade på med sitt 
taktfasta skall för att vägleda husse, ”söva” fågeln 
och kanske också stilla sitt eget sinne. Minuterna 
staplades på varandra och blev snart till ett 
femtontal utan att något hände. Småfåglarna och 
den lilla vind som emellanåt snurrade höll sig lugna 
i väntan på utgången av uppgörelsen mellan team 
Bisqvie och skogsfågeln. En av skogens lavskrikor 
kunde däremot inte hålla sig lugn, utan kom nyfi ket 
fram, vickade och vred på huvudet liksom undrande 
om vad som hände i hans vrå av värden. En bit av 
smörgåsen off rades och lavskrikan blev genast nöjd 
och försvann.   
När högen av minuter börjat bli rågad, skvallrades 
det hastigt från träd till träd att ett skott avlossats. 
Någon sekund senare slutade Bisqvies trollbindande 
verk att ljuda, nu återstod det att höra hur Åkes 
pricksäkerhet varit. Det dröjde inte förrän skogen 
förmedlade skyttens glada röst om att det hela 
slutade lyckligt, för team Bisqvie.
Aktad dam
På marken bredvid Åke och hans hund låg 
den utskällde och nu nertagna tjädertupp som 
trollbundits av Bisqvies perfekta jobb.  Med lugn 
röst berättade Åke om smygningen, att han måsta 
ta sig helt nära tallen där hunden markerade för 
att få syn på tjädern, detta trots att terrängen var 
relativt öppen. Han pekade med handen på den 
gran som stod i vägen men som också dolde honom 
på vägen fram. Tjädern hade sedan suttit högt upp 
i tallen och naturligtvis på baksidan av stammen, 
detta avhjälptes med en liten men ack så riskabel 
sidoförfl yttning.  
Vi fortsatte ståndskallssnacket över en kopp 
svartkokt och resterna efter lavskrikans måltid, 
denna skrika som lurats till att tro att smörgåsen 
var slut, hade i sin slughet förföljt oss och satt ånyo 
bredvid med ett vickande och vridande huvud. 
Bisqvie som också vara sugen på en del av vår 
matsäck insåg snabbt konkurrensen från skrikan 
som genast fi ck ett par skall svepta över sig. Den 
vingade fl yttade sig lite förnedrad ett par träd bort, 
för Råsjöskogens Bisqvie är ett aktat namn både i 
skogen och i fi nnspetskretsar, hon kan med rak rygg 
titulera sig dubbelchampion.

Not: Råsjöskogens Bisqvie jagar sedan några år 
tillbaka i de sälla jaktmarkerna, där hon förmodligen 
är en lika aktad jägare som hon var i våra skogar.

                               

Text & Foto Christer Lindberg

Ståndskall
i Navardalen
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Text & Foto Christer Lindberg

Som en fl öjt ackompanjerad av 
Mozart spred sig rödpälsens skall 
i den dimtyngda trollskogen. 
Bland Navardalens knotiga 
furor fi nns gammelskogens 
fanbärare –skogshönsens konung 
och fi nnspetsjägarens högvilt, 
tjädern. Finnspetstiken Bisqvies 
trollbindande verk bäddade för en 
jaktdag värd att minnas. 

Vi korsade en myr och rundade en tjärn från vilken 
en tjock ånga steg som om det vore en kokande 
gryta. Skogen omkring färgades av ångan och fi ck 
en fuktigt ljus nyans i samklang med marken och 
trädens vita lavar. Vi var förunnade att få jaga i 
en skog där produktivitet och kubikmeter var 
främmande svordomar, och där knotiga tallar och 
buskiga granar hade en fristad. Framför oss väntade 
en hel dags jakt där varken traktorspår eller hyggen 

skulle behöva korsas, inte ens behöva beskådas!
För att vänta in Bisqvie stannade vi under 

en av de många gammeltallarna. Från 
den korta stammen slingrade sig 

grova grenar åt varsina håll som 
avslutades med ett virarevarv 

av smågrenar, kottar och 
barr. Bisqvies husse 

Åke Jonsson från 
Råsjö, som 

låtit mig 
fö l j a 

med in i denna trollskog pekade med blicken mot 
en högre tall på tjärnens ”baksida”, jag följde hans 
exempel och förstod genast vad han tittade på. Längst 
upp i topp stoltserade en av skogens tjädertuppar. 
Han satt där en kort minut innan han fortsatte i sin 
säregna glidfl ykt mot nya marker. Vi konstaterade 
att det åtminstone fanns en tjäder hemma, men nu 
en mindre.     
110 skall i minuten
Vår rödpälsade vän Bisqvie kom återigen farandes 
från en av sina rappa sökrundor men försvann ånyo 
in i den vildvuxna skogen framför oss. På Åkes 
leende läppar läste jag utan svårighet att; nu var 
något på gång. 
Någon minut senare hördes det vi väntat på, 
fi nnspetsskallet bröt gammelskogens lugn. Bisqvies 
110 skall i minuten blev snart till vackert förtrollande 
fl öjtspel, som om Mozart själv komponerat tonerna, 
och vad skulle söva en trollskogensfanbärare om inte 
detta.

Väl dolda ett par hundra meter från ”ståndet” 
stannade vi för att lyssna. Skallen kom i en 

tät följd utan uppehåll, rödpälsen jobbade 
helt enligt instruktionsboken. Åke 

berättade lugnt att Bisqvie står där 
så länge fågeln sitter, så någon 

brådska fram till skottläge 
behövde vi inte ha. Så vida 

nu inte fågeln tog till 
vingarna var allt 

under kontroll 

en hel dags jakt där varken traktorspår eller hyggen 
skulle behöva korsas, inte ens behöva beskådas!

För att vänta in Bisqvie stannade vi under 
en av de många gammeltallarna. Från 

den korta stammen slingrade sig 
grova grenar åt varsina håll som 

avslutades med ett virarevarv 
av smågrenar, kottar och 

barr. Bisqvies husse 
Åke Jonsson från 

barr. Bisqvies husse 
Åke Jonsson från 

barr. Bisqvies husse 

Råsjö, som 
låtit mig 

fö l j a 

säregna glidfl ykt mot nya marker. Vi konstaterade 
att det åtminstone fanns en tjäder hemma, men nu 
en mindre.     
110 skall i minuten
Vår rödpälsade vän Bisqvie kom återigen farandes 
från en av sina rappa sökrundor men försvann ånyo 
in i den vildvuxna skogen framför oss. På Åkes 
från en av sina rappa sökrundor men försvann ånyo 
in i den vildvuxna skogen framför oss. På Åkes 
från en av sina rappa sökrundor men försvann ånyo 

leende läppar läste jag utan svårighet att; nu var 
något på gång. 
Någon minut senare hördes det vi väntat på, 
fi nnspetsskallet bröt gammelskogens lugn. Bisqvies 
110 skall i minuten blev snart till vackert förtrollande 
fl öjtspel, som om Mozart själv komponerat tonerna, 
och vad skulle söva en trollskogensfanbärare om inte 
detta.

Väl dolda ett par hundra meter från ”ståndet” 
stannade vi för att lyssna. Skallen kom i en 

tät följd utan uppehåll, rödpälsen jobbade 
helt enligt instruktionsboken. Åke 

tät följd utan uppehåll, rödpälsen jobbade 
helt enligt instruktionsboken. Åke 

tät följd utan uppehåll, rödpälsen jobbade 

berättade lugnt att Bisqvie står där 
så länge fågeln sitter, så någon 

brådska fram till skottläge 
behövde vi inte ha. Så vida 

nu inte fågeln tog till 
vingarna var allt 

under kontroll 

och vi gillade läget. Dimman som tidigare legat tät 
släppte sitt grepp en aning men fortfarande hängde 
stämminigshöjande tappar kvar emellan torrakar 
och grovbarkiga stammar. Vi njöt av stunden, vad 
mer kunde man begära.
Dukat bord
Helt tvärt tystnade skallet, en kall kår for från topp 
till tå samtidigt som en strimma av hopp envist 
bortförklarade det hela med att hunden nog byter 
plats under trädet, eller att fågeln bara fl yttat sig ett 
stenkast. Till slut tappade även hoppet kraft och vi 
insåg att fågeln tagit den långa vägen till nästa träd. 
Efter ett tappert försök att fi nna den långtfl yende 
kom Bisqvie tillbaka och muttrade några toner under 
det nu tomma trädet. Åke tröstade sin hund med att 
det fi nns fl er fåglar i skogen som dessutom kanske 
behagar sitta still när skallet går. Bisqvie fattade 
genast vad hennes herre menade och försvann i 
sedvanlig fart mot nya marker. Redan i första söket 
blev hon borta misstänkt länge och när hon inte 
synts till efter en kvart märktes klara förhoppningar 
i Åkes ansiktsuttryck. Det dröjde ytterliggare innan 
Bisqvie avslöjade sin hemlighet, men när hon väl 
gjorde, var det med en klar och väl hörbar röst hon 
markerade sitt byte. Vi gick närmare för planera den 
tänkta vägen fram mot trädet där nu Åkes fyrbenta 
kompis höll fågeln i schack. Hund och fågel befann 
sig bakom några risiga granar, vilka borde fungera 
perfekt som skydd vid smygningen. Åter igen låg ett 
dukat bord framför oss, om nu fågeln behagade att 
sitta förståss.

Det skvallrades om ett skott
En patron tog plats framför slutstycket, hatten fi ck 
glida ner över ögonbrynen innan det var dags att 
smyga sig på. Åke gjorde sig till ett med skogen och 
försvann mot ståndet. Bisqvie dunkade på med sitt 
taktfasta skall för att vägleda husse, ”söva” fågeln 
och kanske också stilla sitt eget sinne. Minuterna 
staplades på varandra och blev snart till ett 
femtontal utan att något hände. Småfåglarna och 
den lilla vind som emellanåt snurrade höll sig lugna 
i väntan på utgången av uppgörelsen mellan team 
Bisqvie och skogsfågeln. En av skogens lavskrikor 
kunde däremot inte hålla sig lugn, utan kom nyfi ket 
fram, vickade och vred på huvudet liksom undrande 
om vad som hände i hans vrå av värden. En bit av 
smörgåsen off rades och lavskrikan blev genast nöjd 
och försvann.   
När högen av minuter börjat bli rågad, skvallrades 
det hastigt från träd till träd att ett skott avlossats. 
Någon sekund senare slutade Bisqvies trollbindande 
verk att ljuda, nu återstod det att höra hur Åkes 
pricksäkerhet varit. Det dröjde inte förrän skogen 
förmedlade skyttens glada röst om att det hela 
slutade lyckligt, för team Bisqvie.
Aktad dam
På marken bredvid Åke och hans hund låg 
den utskällde och nu nertagna tjädertupp som 
trollbundits av Bisqvies perfekta jobb.  Med lugn 
röst berättade Åke om smygningen, att han måsta 
ta sig helt nära tallen där hunden markerade för 
att få syn på tjädern, detta trots att terrängen var 
relativt öppen. Han pekade med handen på den 
gran som stod i vägen men som också dolde honom 
på vägen fram. Tjädern hade sedan suttit högt upp 
i tallen och naturligtvis på baksidan av stammen, 
detta avhjälptes med en liten men ack så riskabel 
sidoförfl yttning.  
Vi fortsatte ståndskallssnacket över en kopp 
svartkokt och resterna efter lavskrikans måltid, 
denna skrika som lurats till att tro att smörgåsen 
var slut, hade i sin slughet förföljt oss och satt ånyo 
bredvid med ett vickande och vridande huvud. 
Bisqvie som också vara sugen på en del av vår 
matsäck insåg snabbt konkurrensen från skrikan 
som genast fi ck ett par skall svepta över sig. Den 
vingade fl yttade sig lite förnedrad ett par träd bort, 
för Råsjöskogens Bisqvie är ett aktat namn både i 
skogen och i fi nnspetskretsar, hon kan med rak rygg 
titulera sig dubbelchampion.

Not: Råsjöskogens Bisqvie jagar sedan några år 
tillbaka i de sälla jaktmarkerna, där hon förmodligen 
är en lika aktad jägare som hon var i våra skogar.

                               

Text & Foto Christer Lindberg

Ståndskall
i Navardalen
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Regler för registrering jaktprov
Regler som obönhörligen måste följas för 
att din kompis i nästa led inte ska behöva besväras !!!!!

NYHETER!

• Svenskägd hund född efter 2002-01-01.

• Providentiteter

Rörliga prov
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 registreringsnummer äger inte rätt att starta. Svenskägd 
hund född efter 2002-01-01 skall ha svenskt registreringsnummer oavsett födelseland. Domaren skall vid 
tveksamma tillfällen kontrollera identiteten på startande hund och av klubben beslutad åtgärd vidtagas.

Provledaren
Vid anmälan ska kontroll av hundens registreringsnummer ske. Svenskägd hund ska ha svenskt eller norskt 
registreringsnummer. 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
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.

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 stamtavelkopia bifogas med anmälan, som i sin tur skall bifogas jaktprovsprotokollet.
Hundarnas identitet skall vid tveksamma tillfällen kontrolleras och av klubben beslutad åtgärd vidtagas.

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.

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 

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

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

Drömmar och 
förväntningar

Ja nu står vi åter vid dörren inför en 
ny jaktsäsong med alla drömmar 
och förväntningar om duktiga 
hundar och stora fågelkullar som 
bara väntar på att bli infriade.

Vår nya hemsida:

www.ssf-mellansverige.se
har börjat fungera så smått och meningen är att 
den ska ” filas till”och bli bättre och bättre. Alla 
medlemmar är välkomna med uppslag och idéer  
som hjälper till att göra sidan mer läsvärd. Skriv 
gärna några rader till vår webmaster ”bulan@home.
se” om ni har något på lut.

Hundutställningar
Vår och sommar är en tid som lämpar sig väl 
för hundutställningar, särskilt bra lämpade det 
sig för några av våra medlemmar vid den stora 
hundutställningen som SSF Gävleborg arrangerade 
i Alfta i mitten på juni.

Best in Show
Så vi får gratulerar Jan-Erik Gudru från Färnäs och 
hans snygga finne Röjbackens Labb. Ekipaget tog 
hem hela tillställningen och blev best in show.

BIR Nobs
Vi lyfter även på hatten till den som gick nästan 

lika långt, Norrbottenspetsen Zacko med sin stolta 
husse Ivar Blomkvist från Orsa som fick nöja sig 
med att bli bästa Nobs 
Till sist, ett stort grattis till Björn Sinders som fick 
nöjet att se sin Vassåsens Acko erhålla sitt tredje 
cert och därmed vara färdig utställningschampion.

Malungutställningen
Vår egen utställning i Malung den 5 augusti höll 
även den en mycket hög klass, men mer om den 
kan ni läsa i separat artikel. 

Jaktprov
Vill passa på att påminna om vikten att starta 
på jaktprov. Ett rörligt prov kan du gå på 
hemmamarken och det är precis som att gå ut på 
en vanlig jakttur, märkvärdigare än så är det inte. 
Ta kontakt med någon domare eller provledare så 
får du hjälp med hur du går till väga.
Du kan också anmäla dig till något av de 
utlysta proven. Dom har dock ett bestämt antal 
deltagarplatser, så där gäller det att anmäla sig i god 
tid för att säkra sig om ett deltagande. 

Jaktresa
Nu återstår inget annat än att önska alla en bra 
höst med många trevliga jaktdagar.
Själv tänker jag under sista delen av augusti sätta 
sprätt på mina sista surt förvärvade semesterdagar 
i trakterna av Vilhelmina. Sällskapet blir ett gäng 
Nobsar och ett par ytterst trevliga kamrater. Man 
kan väl knappast ha det bättre!!

Ronney Skoog

Rapport från 

Mellansverige
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Redaktören
har ordet...
Jag har vandrat många mil under 
förhösten, mer än jag någonsin 
gjort förut...

Ripinventering
I min familj så brukar vi roa oss med att satsa sista 
semesterhelgen åt att inventera ripbeståndet åt 
Länstyrelsen med våra två Pointar, Yoshi och Rally. 
Eftersom detta inte inskräktar på mitt trädskällar-
intresse kan jag ta detta som en lagom promenad 
och en ren hälsoresa inför den kommande "riktiga" 
jakten. I år bar det av till Jämtlandsfjällen med en 
god vän, Niklas från Matfors, som är lite utav en 
Guru inom rasen för "engelska stående fågelhun-
dar". Att han hade förvarnat mig om att vi skulle 
gå "helveteslinjen" en av dagarna, som i stort sett 
var en ren skogslinje... Tyckte jag var toppen! Här 
skulle det vankas gråfågel! Han berättade vidare att 
ett år så tog "promenaden" 16 timmar, för ett par 
inventerare från Jämtland. Vi satsade friskt med lätt 
packning (1 st smörgås var) och klarade strapatsen 
på 8 timmar. Vi gick oavbrutet i riktigt skitland och 
såg runt 6 fåglar på den tiden, trots 4 friska hundar. 
Min egen uppfattning är att i så kuperad och elän-
dig terräng vill ingen fågel bo! Skämt å sido så fanns 
det fågel där surdragen och bären följdes åt. Under 
inventeringen följer man hela tiden en tänkt linje 
oavsett hur det ser ut, endast där räknas fåglarna.

Gråfågelinventering
Den mesta tiden har jag dock inventerat riktiga 
fåglar och det ser riktigt bra ut på större delen av 
de områden jag har kontrollerat. Framförallt orren 
har gått riktigt bra med fantastiskt stora kullar. Stora 
lokala avvikelser har dock rapporterats in på tidig-
are fågelrika marker, det kan naturligtvis förklaras 
med de enorma föryngringsytorna som skogsbola-
gen skapat, kroknäbben vill helt enkelt inte bo på 
hyggen.

Förhöstprov
De tidiga jaktproven som när detta är läses redan 
har redovisat sina resultat, brukar vara en ganska 
god pekpinne på hur fågelstammen har klarat av sin 
föryngring. Det är väl bara att hålla tummarna för 
att 1:a pristagarna duggar tätt, för det betyder oftast 
en god tillgång på gråfågel. 

Premiären
Jaktpremiärhelgen kommer jag att tillbringa i en 
Moskoselkåta tillsammans med några goda vänner. 
De äger tillsammans 3 nobsar. Den numerära under-
lägsenheten som jag kommer att infinna mig i blir 
besvärlig att tackla, för en inbiten finskspetsägare 
som jag! Att dessutom en av nobsarna tidigare i 
veckan gav min finskspetstik ett tjyvnyp i örat så att 
blodvite uppstod, befäster bara en gammal skröna:
"Nobsen är lite vassare rent socialt än Finnen..." 
För visst är det så?!

Red. Göran Hellström

Utställning
SSF Medelpad inbjuder till hundutställnig

i Matfors, Sundsvall
Den 3 december

Domare: Göran Fasthén

Anmälan senast den 17 november till Sture Eriksson, 
Terassvägen 2, 840 10 Ljungaverk. tel. 0691 326 17, 070 325 95 26

Avgift 250 kronor sätts in på klubbens pg nr: 34 45 53 – 3.

Valpar och UCH ingen avgift.
Välkommen!

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.
Domaridentiteten ska vara korrekt ifylld på protokollet.
Fr o m 2002 krävs endast att domareidentitetens sex första siffror fylls i.

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.  Eventuella stamtavelkopior ska bifogas till dataansvarig.

Providentiteter
Fr o m hösten 2002 förenklas 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 2002 i SSF Norrbottens Kust och Inland 
providentiteten 20020901021.

Utlysta prov
För rörliga prov används aktuell provdags datum. Exempelvis SSF Västerbottens Lappmarks prov i Rönnbäck 
den 12 oktober 2002 får då providentiteten 20021012051. Samma dag har samma lokalklubb ett utlyst 
prov även i Västanbäck. Detta prov får då providentiteten 20021012052.
I de fall ett utlyst prov genomförs den första en månad ges providentiteten för de rörliga proven löpnummer 
1 (ex.vis 20020901041) och det utlysta provet löpnummer 2 (ex.vis 20020901042).

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
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Alftautställningen
2006
SSF Gävleborg anordnade den 
11 juni den årliga utställningen i 
Alfta

Domare Göran Fastén hade en fullbokad dag 
då hela 50! hundar bedömdes under dagen i 
det soliga vädret. Bland många fi na hundar 

utsågs tillslut fi nskspetsen Röjbackens Labb till 
utställningens bästa hund i hård konkurrens med 
norrbottenspetsen Zacko. 
De många anmälningarna i år ser vi i SSF Gävleborg 
som ett gott tecken på att Alftautställnigen fungerar 
bra och vi hoppas på lika många deltagare nästa år.

Ha en trevlig jakthöst!!

Resultat

Norrbottenspets
BIR
Zacko, ägare Ivar Blomqvist  
BIM
Tindra, äg Rolf Berggren

Finsk spets
BIR, BIS 
Röjbackens Labb, äg Jan- Erik Gudru
BIM
Tjäderfi ghtens Ina, äg David Magnusson

Best in Show!

Röjbackens Labb 

äg Jan- Erik Gudru

Jaktprov Jämtland/Härjedalen

Utlysta prov 2006

Börtnan  30 september - 1 oktober (lör – sön)
Provledare: Johan Mesch,  Hoverberg 2478,  840 40 Svenstavik, Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54

Offerdal  16 - 17 oktober (vardagsprov)
Provledare: Stefan Olofsson,  Ängevägen 11,  830 51 Off erdal,  Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02

Vemdalen  23 - 24 oktober (vardagsprov)
Provledare: Karl-Erik Sifvertsson,  Skucku  226, 840 40 Svenstavik. Tel. 0687-510 48,070-2853017

Börtnan  30 - 31 oktober (vardagsprov)
Provledare: Johan Mesch,  Hoverberg 2478,  840 40 Svenstavik,  Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54

Anmälan
Skriftig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. Anmälan skall innehålla 
uppgifter om namn, adress, telefon samt registreringsnummer och namn på hunden och dess föräldrar. 
Använd blanketten på SSF-Riks hemsida. Startavgift 250:- betalas på plats.
                  
Bekräftelse om start
Bekräftelse om start sker av arrangören på det telefonnummer hundägaren har uppgivit vid anmälan.

Rörliga prov 2005
Skriftlig anmälan till:
Lennart Jönsson
Nyvägen 9
830 51 Off erdal. 
Tel. 0640-321 57, 070-657 67 38. 
E-post:jonssonsel@telia.com,
Minst 14 dagar före beräknad start. 

Tilldelad domare tar då kontakt med hundägaren och bestämmer tid och  plats . 
Då betalar hundägaren in startavgiften 100:-  på klubbens postgiro 13 70 11-3.
Domararvode 150:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren. 
Använd anmälningsblankett som fi nns på SSF-riks hemsida.
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.

Våga starta hunden på jaktprov!
Det handlar om en vanlig 

skogspromenad med en domare, 
svårare är det inte.

Aveln behöver fl er individer, det kan vara just din hund som behövs! 
Tag kontakt med din lokalklubb så får du hjälp med anmälningarna.
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E-post: standskall@it4unet.se

Jaktprov säsongen 2006 - 2007 

Arrangör Datum fr o m  Datum t o m  Ort
07 Jämtland/Härjedalen 20060930 20061001 Börtnan
07 Jämtland/Härjedalen 20061016 20061017 Off erdal
07 Jämtland/Härjedalen 20061023 20061024 Vemdalen
07 Jämtland/Härjedalen 20061030 20061031 Börtnan

08 Medelpad 20060930 20061001 Matfors
08 Medelpad 20061007 20061008 Fränsta
08 Medelpad 20070324 20070325 Matfors

09 Gävleborg 20060930 20061001 Hennan
09 Gävleborg 20061104 20061105 Lill Öjungsbo

10 Mellansverige 20060923 20060924 Höljes
10 Mellansverige 20060926 20060927 Leksand
10 Mellansverige 20060930 20061001 Noppikoski
10 Mellansverige 20061028 20061029 Leksand
10 Mellansverige 20061104 20061105 Fredriksberg
10 Mellansverige 20061111 20061112 Fredriksberg
10 Mellansverige 20070324  Höljes

11 Sydsverige 20060923 20060924 Grängesberg-Högfors
11 Sydsverige 20061111 20061112 Björsjö
11 Sydsverige 20070323 20070325 Grängesberg

11 Sydsverige 20060923 20060924 Grängesberg-Högfors

Domarkurs
Jämtland/Härjedalen

ordnar teorikurs 
för nya jaktprovsdomare 

om intresse fi nns.

Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund 

Tel. 070-358 12 13.

Utställning
Malung 5 aug. 2006

I strålande sommarväder avgjordes årets 
Malungsutställning med 27 deltagare. För 
första gången sedan sekelskiftet deltog fl er 
Norrbottenspetsar än Finska spetsar. En tendens 
till ökat intresse för Norrbottenspetsen kunde 
konstateras redan vid utställningen i Mora i februari 
i år.

Tyvärr var det klent med deltagare i jaktklasserna. 
Endast två Finska spetsar deltog varav en 
tilldelades ett 3:e certifi kat och blev därmed 
utställningschampion. Den vackra tiken heter Aya 
och ägaren är Johan Hansson, Strömsund. Grattis 
till Dig!

Utställningsdomare var Erna-Britt Nordin, vilken 
efter avslutad bedömning av Norrbotten-spetsarna 
berömde kvaliteten på dessa och jämförde med 
vilken kvalitetsförbättring som skett inom rasen. 
Av tävlingsresultatet att döma var kvaliteten bra på 
samtliga deltagande hundar.

Komplett tävlingsresultat kommer att fi nnas på SSF 
Mellansveriges hemsida: www.ssf-mellansverige.se
De allra bästa resultaten anges nedan.

Varmt tack till alla deltagare, domare, ringsekreterare 
och övriga medhjälpare för en trevlig utställningsdag. 
Passa på att under hösten starta på jaktprov och 
lycka till med höstjakten!

SSF Mellansverige
Inge Groop

Norrbottenspets
Kvickhems Bissan 1 valp, HP, BIR-valp Andreas Zetterman, Venjan
Zacko 1 Ökl, 1 Ökk, CK, 1 Bhkl, BIR Ivar Blomqvist, Orsa
Halaforsens Obelix 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 2 Bhkl Kurt Johannesson, Oxelösund
Byrisskogens Nanoq 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 1 Btkl, BIM Ronney Skoog, Mora
Tail Tips Sissi I 1 Jkl, 1 Jkk, CK, 2 Btkl Ihlar/Nylén, Älvsjö

Finsk Spets
Busjögläntans Dixie 1 valp, HP, BIR-valp, BIS-valp Per Persson, Lima
Röjbackens Bejron 1 Ökl, 1 Ökk, CK, 1 Bhkl, BIR, BIS Jhonas Danrud, Sandviken
Zorro 1 Jkl, 1 Jkk, CK, Cert, 2 Bhkl  Leif Henriksson, Torsby
Anunds Tipsu 1 Ökl, 1 Ökk, CK, ! Btkl, BIM Roland Fors, Västerås
Aya 1 Jkl, 1 Jkk, CK, Cert, 2 Btkl  Johan Hansson, Strömsund

Busjögläntans Dixie 

BIS-valp i Malung 5/8-2006.

Ägare: Per Persson, Lima.

Uppfödare: Tommy Ferm, Lycksele.
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RÄTTELSE
I föregående nummer 
hade vi i artikeln om: 
”Vinterdagar i Finland 2006”
angivit fel hundnamn till en bild.
Så här ska det vara.

FINUCH Röjbackens Kimu

Leksandsprovet
18- 20 augusti

En ny jaktprovssäsong har startat med det traditio-
nella provet vid Gösjön. Som vanligt har Gunnar 
Th unander ordnat med boende och upplåning av 
jaktprovsmarker. 
Vi har haft en mycket torr sommar och vissa rap-
porter tyder på att fågeltillgången i markerna är 
förhållandevis inte dom bästa. Dom sex hundar som 
kom till start, tre fi nnspetsar och tre nobbsar, skulle 
nog göra sitt bästa att hitta fågel. Överlag så var det 
unga hundar som kom till start.
Fredag morgon, varmt och soligt, två nobbsar star-
tar med förhoppning om bra resultat. Det visar sig 
att fågeltillgången är ganska bra. Några orrkullar 
hittas i tät skog och där det är mycket blött. Den 
ena provgruppen hittade färska björnspår i sitt pro-
vområde, men vi kunde inte se att detta påverkade 
hundens prestation och detta kändes bra. Båda 
nobbsarna gick till pris, bra jobbat. Fredag kväll, 
ännu varmare, då startade en fi nnspets men denna 
hund fann inga fåglar under sitt prov. Lördag mor-
ron startade tre hundar, sol och disigt, ganska fi na 
förutsättningar för bra resultat. Inga gick till pris. 
På kvällen, sol och varmt till och med en regnskur, 
dessa hundar hittade ganska bra med fågel och en 
gick till ett andra   och en gick till ett tredje pris. 
Om man tittar på resultaten så ser man att detta jak-
tprov har givit mycket goda poäng. Av åtta starter så 
har fyra gått till pris. Det betyder att femtio procent 
har erövrat pris och av dessa så är det två andra pris 
och två tredje pris som utdelats. Ett bra jaktprovs-
resultat så tidigt på säsongen. Av dom två hundar 
som erövrade var sitt andra pris så vann Vackeråsens 
Rikko årets jaktprov för han var den yngsta hunden. 

Se resultat nedan.
  Under detta  jaktprov så har en hundägare gott 
elev och aspiranttjänstgöring. Den andra har gjort 
sin andra aspiranttjänstgöring och blev godkänd så 
nu kan han bli jaktprovdomare och döma hundar 
själv i framtiden. Vi hoppas att han skall trivas med 
sitt uppdrag framöver.
 På kvällarna vid Gösjöns strand så grillade vi lite 
kött av allehanda slag och kokade potatis över öp-
pen eld. Vad kan vara mer mysigt än att äta lite 
god mat och ta ett glas rött med goda jaktkamrater 
under bar himmel. Ett tack till, Tommy Lannemar, 
Lars Andersson och Birgitta Bäcklund, som stod för 
mat, dryck, efterrätt och gott fi ka bröd. 
För att detta jaktprov skulle kunna genomföras så 
vill vi tacka domaren T Lannemar och domarna 
och till lika provledarna Lars Bäcklund och Gunnar 
Th unander.

Lars Bäcklund  
Resultat
18 augusti
Odensalaskogens Morris 
L Andersson 65p 2:a pris
Hemsjöbäckens Tanja
T Lannemar  57p  3:e pris
Spetsgårdens Riiki
B Neva-Juoni  7p  0 pris

19 augusti
Vackeråsens Rikko  
J Staffan  65p  2:a pris
Hemsjöbäckens Tanja  
T Lannemar  59p  3:e pris
Röjåsens Ronja
M Wigelius 40p  0 pris
Röjbackens labb
J-E Gudru 23p 0 pris

Jaktprov säsongen 2006 - 2007 

Arrangör Datum fr o m  Datum t o m  Ort
01 Övre Norrbotten 20060923 20060924 Jokkmokk-Porjus
01 Övre Norrbotten 20060930 20061001 Jokkmokk-Porjus
01 Övre Norrbotten 20061014 20061015 Kiruna-Vittangi
01 Övre Norrbotten 20061021 20061022 Kiruna-Vittangi
01 Övre Norrbotten 20061028 20061029 Jokkmokk-Porjus
01 Övre Norrbotten 20061104 20061105 Jokkmokk-Porjus 
01 Övre Norrbotten 20061111 20061112 Jokkmokk-Porjus 

02 Norrbottens Kust Inland 20060918 20060919 Råneå-Överkalix
02 Norrbottens Kust Inland 20060923 20060924 Råneå-Överkalix
02 Norrbottens Kust Inland 20061007 20061008 Råneå-Överkalix Skallkungen
02 Norrbottens Kust Inland 20061021 20061022 Råneå-Överkalix
02 Norrbottens Kust Inland 20061111 20061112 Råneå-Överkalix

03 Nedre Norrbotten 20060923 20060924 Arvidsjaur
03 Nedre Norrbotten 20060930 20061001 Arvidsjaur
03 Nedre Norrbotten 20061014 20061015 Arvidsjaur
03 Nedre Norrbotten 20061021 20061022 Arvidsjaur
03 Nedre Norrbotten 20061028 20061029 Arvidsjaur

04 Västerbottens Kustland 20060930 20061001 Norsjö

05 Västerbottens Lappmark 20060930 20061001 Storuman
05 Västerbottens Lappmark 20061007 20061008 Rönnbäck
05 Västerbottens Lappmark 20061021 20061022 Åsele

06 Ångermanland 20060930 20061001 Resele
06 Ångermanland 20061005 20061006 Skorped
06 Ångermanland 20061010 20061011 Resele
06 Ångermanland 20061019 20061020 Resele
06 Ångermanland 20061024 20061025 Backe
06 Ångermanland 20061026 20061027 Skorped
06 Ångermanland 20061027 20061029 Resele

Fortsättning nästa sida...

E-post: standskall@it4unet.se
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Hundar försvinner! SKK:s Hund- & kattägarregister

SKK:s ägarregister används dagligen av hundratals hundägare, kattägare, allmänhet och polis. 
Du har väl inte glömt att anmäla ditt ägarskap? 
Det fi nns goda skäl att vara med:
• För att hitta Dig om din bortsprungna hund eller katt blivit upphittad
• För tävlingar och avel med hund utomlands krävs ofta intyg från SKK
• Ras- & specialklubbar använder dessa i hundägarregistret för enkätutskick
Hälsoenkäter är en viktig hjälp för uppfödare och hundägare för att minska risken för ärftliga sjukdomar 
inom rasen. Hitta ägaren till en hund eller katt 
Djuret är förmodligen märkt på det ena av två sätt, eller kanske båda:
• Ett tatuerat ID-nummer i vänster öra. Kan även fi nnas i höger öra eller i ljumsken, men det är ovanligt.
• Ett mikrochip under huden mellan skulderbladen. Kan även fi nnas på andra delar av kroppen. 
För att läsa av chipet behövs en speciell avläsare, som i regel fi nns hos Polisen, veterinärer, brukshundklub-
bar och SKK:s länsklubbar. Med hjälp av ID-numret kan du söka efter ägaren på www.skk.se, ringa SKK:s 
kansli på telefon 08 - 795 30 00 under kontorstid eller kontakta närmsta polisstation.
Tack vare SKK:s register kommer de fl esta hem igen!
Gå gärna in på SKK:s hemsida (webbtjänster) och kolla om Din hund fi nns med Dig som ägare 
eller om Du missat att lämna medgivande att personuppgifter visas på Internet inte lämnats.
Blankett fi nns att ladda ner från SKK:s hemsida eller få hemskickad  tel. 08/795 30 00
Glöm inte att kryssa för medgivande och underteckna blanketten!

Röjbackens Tessa
(kallas Leia) 
På bilden 3,5 mån. 
Foto/ägare
Jan Magnusson , Ö:a Ämtervik 

Lathund
för provledare.
Provledaren ska övervaka att provbestämmelserna noggrant följs och 
ska vidta alla erforderliga åtgärder för att bedömningen ska bli så 
enhetlig och riktig som möjligt.

Provledaren ska vidare:
• Före provet kalla samman tjänstgörande domare för genomgång av bestämmelserna och lämna 

nödiga instruktioner.  
• Fördela domare, aspiranter och elever på provområdena samt verkställa lottning.
• Tillse att hundarna blir slutbedömda enligt bestämmelserna.
• I samråd med domare och kollegium granska protokollen, föreslå poäng och pris samt upprätta 

prislista över uppnådda resultat.
• Till lokalklubben snarast inlämna samtliga provprotokoll, prislistor och en skriftlig redogörelse 

över provet.
• Till lokalklubben lämna utlåtande om vid provet tjänstgörande domaraspiranter och elever.

Detta enligt § 17 provregelboken.

Vidare ska provledaren kontrollera att:
Svenskägd hund ska ha svenskt eller norskt registreringsnummer.
Svenskägd hund född efter 2002-01-01 ska ha svenskt registreringsnummer oavsett födelseland.
För utländskt ägda hundar skall stamtavelkopia bifogas med anmälan, som i sin tur bifogas 
jaktprovsprotokollet.

Hundars identitet ska vid tveksamma tillfällen kontrolleras och av klubben beslutad åtgärd vidtagas.
Finskregistrerade hundar ska skrivas med ex:FIN 11111/01 och inte med SF och fyra
siff ror i årtalet.

Svenskregistrerade hundar ska ha fyra siff ror i årtalet, gäller hundar födda år 2000 och senare.
Före inskickande av jaktprovprotokollen ska en kontroll göras så att protokollen är korrekt ifyllt, så att det 
inte saknas registreringsnummer, att domarnamn och domarid är ifyllda, att det fi nns ProvID och att allt 
övrigt är ifyllt. Detta för att underlätta för registrerarna.

Provledaren har ansvaret för att endast auktoriserade domare anlitas på provet.
Utländska domare ska vara registrerade hos SKK och ha tilldelas domaridentitet.
Anmäles före provet till rikssekreteraren för inhämtande av ID.

Jaktprovsprotokollen sändes till sekreteraren eller mottagare inom klubben inom 5 dagar efter genomförd 
provdag. Kopia av stamtavla medsändes för ej svenskregistrerad hund.
Felaktiga eller ofullständigt ifyllda jaktprovsprotokoll som returneras från registreraren ska åtgärdas 
omgående eller senast inom 3 dagar och returneras till registreraren.
Sparas av provledare för ”komihåg” 
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FAMILJEDAG I BUREÅ

Bra jobbat allihopa tyvärr 
kunde undertecknad ej delta!

MVH Martin Svärd

Stort tack till:

Berith Nordin, Åsele 

för hjälp med utställningsträningen.

Gunnar Lundberg och Kicki 

som skötte mathållning mm.

Jörgen Pettersson och 

Joel Andersson 

funktionärer vid skjutstationerna.

Rolf Eriksson

samordnare och festarrangör.

Familjedag i Bureå

28 maj 2006

Vid SSF/Västerbottens 
Kustlands familjedag 
som arrangerades i Bureå 
den 28 maj...

Deltog 50-talet jakt- och hund intresserade för 
att under enkla och trivsamma former umgås, 
träna på skytteförmågan, fi nslipa sina färdigheter 
att visa upp sin hund i utställningsringen, 
tävlingar och lotterier samt förplägnad av 
god mat och dryck samt tillfälle att lära känna 
likasinnade uppskattades. De deltagare som hade 
möjlighet kunde avsluta dagen med bastubad och 
badtunna.

SJCH  SUCH  Tapion Siipi 
S 22665/2002
Uppfödare: Leif Ögren Storuman. 
Ägare: Kai Lappalainen Resele.

Jaktprov: Totalt sju starter! 
Resele  031129 1a 78 p.
Strömsund 040821 3a 59p.
Strömsund 040822 3a 57p.
Resele 040828 1a 87p.
Imnäs 040902 1a 83p.
SM. Arvidsjaur  041002 2a 67p.
SM. Arvidsjaur  041003 3a 59p.

Utställningsmeriter: Exteriördomare
Robertsfors 04020 1a ck cert Bim ML Heikilä, Finland
Bredbyn 040221 1a ck cert EB Nordin, Sverige
Orkanger Norge 040321 1a ck KH Pedersen, Norge
Robersfors           051211    1a ck cert L Edfors, Sverige

SUCH Vassåsens ACKO
S38288/2003
E.S23185/98 Tapperdalens NILÅ
U.S20926/98 Spetsgårdens KIRA

Ägare: Björn Sinders
Uppfödare: Tomas Jonsson

Jaktprov
041205 Orsa    61 P            

Utställning
050205 Mora    Cert
050813 Malung  Cert
060611 Alfta   Cert 
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Klubb T-shirt
Vi inom SSF AC Kustland, har tagit fram en klubbtröja 
med fräck design i svart med SSF-logga på framsidan.
Storlekar XS-XXL

Pris: 100:- + porto

Vi har även injagningskompendium, 
tygmärken, klisterdekaler.

Kepsar
Kamofl agekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Beställning via telefon eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43. 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 
Mail: tommy.093331066@telia.com

Utställningar 2006
25 november ............Arvidsjaur
25 november ............Vemdalen
3 december ..............Matfors

E-post: standskall@it4unet.se

Nyhet!

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning fi nns på:

www.ssf-spetsar.nu

Nu fi nns en ny anmälningsblankett för jaktprov och utställning
 i pdf-format på vår hemsida.

Blanketten kan ifyllas på skärmen. 
 Läs gärna guide för ifyllande.

 Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Anmälan och upplysningar till:

Jaktprovet i Leksand 
28-29 oktober 2006 

Lämnas till:
 Tommy Lannemar
 Spik Kerstisväg 16

 790 31 Djura
 0241 - 302 50  /  070 - 574 49 20

SSF/Nedre Norrbotten inbjuder till 

Exteriörhelg i Arvidsjaur
Vi startar helgen fredag 24 november med en föreläsning där två av våra mest erfarna 

och kompetenta utställningsdomare föreläser om de nordliga spetshundarnas 
exteriör med tonvikt på rörelser och funktionalitet. Under lördagen arrangerar vi lokalklubbens 

årliga utställning för fi nsk spets och norrbottenspets.

Tider, platser och info: 

Föreläsning
Plats: Hotell Laponia, Arvidsjaur

Föreläsare: Tore Strandgård & Stig Brännvall
Tid: Fredag 24 november kl. 19.00 

Utställning
för Finsk spets & Norrbottenspets

Plats: Ridhuset, Arvidsjaur
Domare: Tore Strandgård

Tid: Lördag 25 november. 
ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00

Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.

Anmälan: Skriftlig senast 17 november till:
Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn 

Tel: 0929-13264, 070-6820331

Anmälningsavgifter:
Valpklass och veteranklass: 100:-. 

Övriga klasser: 220:-. 
Insättes på postgiro 489527-2 i samband med anmälan eller betalas på plats.

Servering!

Välkomna till Arvidsjaur
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Aktivitetsdag
i Åsele 26 maj

Övningar hölls för SSF- 
medlemmar. Ett 20-tal 
deltagare medverkade.

Ringträning
På programmet stod ringträning för hundarna, 
tipspromenad för hussar och mattar och information 
om rörliga jaktprov, samt övrig klubbverksamhet. 
Informationen var mycket uppskattad av deltagarna 
som lovordade hela arrangemanget.

Tjäderforskning
Kurt-Olof Edström höll en mycket uppskattatd 
och högintressant föreläsning om tjädern och den 
forskning som pågår runt tjäder samt hur skogsbruket 
påverkar populationen. Tänk på predatorernas stora 
inverkan på fågelstammen.
Dagen avslutades med fika och varm korv, som 

smakade alldeles extra gott efter all den trevliga 
samvaron. 

Tipspromenadens vinnare blev:
Tomas Jonsson.

Ett särskilt tack till:
Ingela Hahlin som instruerade 
ekipagen i ringträning.

Aktivitetskommitten

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:-

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.

Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:

Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengt.per@telia.com

Utgivningsplan

Nr Sista manusdag Hos medlemmarna
2/2006 ...................10 maj ............................................15 juni
3/2006....................10 augusti.......................................15 september
4/2006....................10 november ..................................15 december
1/2007....................10 februari ......................................15 mars

Manus skickas på diskett eller via e-post till: 
Göran Hellström tel. 070-328 05 43, 

e-post: standskall@it4unet.se

Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska 
returneras. Skriv också namn på hundar och ägare som syns på bilden.

OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
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Nobs i toppklass
Längst till höger uppfödaren Bertil Nyholm i 
Långsele.
Han ställde i Östersund 27 maj upp i 
uppfödarklass med de fyra till vänster:
Nystängslets Birro, Cesar, Bäyla och Clint och fi ck 
betyget 1 med hp. 

Predatorjakten
Västerbottens Kustland

Resultat:

Bert Lundström , Hörnsjö 
8 rävar, 5 nötskrikor, 4 skator.

Nils-Erik Andersson, Skellefteå 
3 rävar, 1 kråkfågel.

Martin Svärd , Robertsfors 
1 grävling.

Thomas Persson, Vindeln 
4 skator.

Meriter
Alla fyra har vid något tillfälle fått 1 med ck trots 
att de är födda 2004 och 2005. Bertil kompletterar 
med “tikmodern” Anja till vänster och storasyster 
Alva till höger.

Mvh Tomas Skog Sveg 
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Umnäsprovet 2006
Arrangörerna till årets upplaga av 
Umnäsprovet hade lyckats fi xa till 
en välordnad och trevlig tillställn-
ing.

Lördag 19/8
Solen gassade och termometern steg mot tropiska 
nivåer fram emot tolvslaget. Många plågade hundar 
lämnade eftermiddagens provrundor, där värmen 
skördat sina off er. Lördagens provomgång lämnade 
inga förstapristagare, men ändock 8 starter där hu-
vuddelen gick till pris i olika valörer. Bäst lyckades 
Åävlans Akke med 71p, ägare Fredrik Jonsson, 
Storuman. Domaren rapporterade in en jaktglad 
nobshanne, som dock hade ett ovanligt glest skall. 
Hannen är en riktig viltfi nnare och frysboxen hos 
ägaren lär aldrig stå tom.

Söndag 20/8
Förmiddagens prov 
var återigen den 
bästa lotten att dra 
och en mycket glad 
Clas-Uno Haraldsson 
inkom efter 4 tim 
11 min, provtid. 
Hans ögonsten 
Friesgårdens Mimmi 
hade på tre fåglar lika 
många fulla jobb, 
vilket gav hunden 
sin tredje etta och 
77p. Hunden hade mattats i värmen, men en sista 
viljeinsats förde ut tiken 450m från provgruppen, 
där en fi n tjäderhöna väntade. Mimmi tog vara på 
chansen och domaren hade inget annat att göra än 
att gratullera en sprudlade glad Clas-Uno! 
Dagens andra etta svarade Börknäs Kirro för, ägare 
Göran Wikman, Lycksele. 7 fulla skall... 3 förnyade 
skall... perfekta markeringar, 91p! Samtliga när-
varande under det tropiska provet i Umnäs var 
förundrade?! Vittringsförhållandena var undermå-
liga, men Kirro som inte ens fyllt 3 år bemästrade 
de svåra förutsättningarna på ett exemplarist sätt. 
Av alla 16 starterna gick hela 11 till pris!

Grattis till alla pristagare önskar 
SSF Lappmarken.

Helgens bästa resultat
1. Börknäs Kirro  .................. 91p
äg. Göran Wikman, Lycksele
2. Friesgårdens Mimmi  ........ 77p
äg. Clas-Uno Haraldson, Storuman
3. Åävlans Akke  ................... 71p
äg. Fredrik Jonsson, Storuman

Clas-Uno väntar på Mimmi

ägaren lär aldrig stå tom.

Helgens vinnare:

Börknäs Kirro

äg. Göran Wikman, Lycksele

RÄTTELSE
ÖVRE NORRBOTTEN 

Jaktprov

Kiruna - Vittangi  14-15 oktober  2006  Klubbmästerskap
Anmälan: Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36

I annonsen som var införd i Ståndskall nr 2 var det felaktigt angivet Jokkmokk – Porjus.

Hundutställning i Vemdalen
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till 

utställning för Finsk- och Norrbottenspets.

Lördagen den 25 November

Plats: Vemdalen.

Domare: Göran Fastén.

Anmälan och upplysningar:
Senast Fredag den 10 November 

till Lennart Jönsson,  Nyvägen 9,  830 51 Offerdal.
Avgifter: Valpklass 4-9 mån 0 kr. Övriga klasser 250: -.

Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg: 13 70 11-3.

OBS! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före. 

Servering samt lotterier med fi na priser.

På startnumret utlottas en tvådagarsjakt med 
boende (självhushåll) på Holmen Skogs mkt exklusiva fågelmarker.

Alla anmälda deltagande hundar deltar i utlottningen.

Så här fördriver jag sommarn i väntan på hösten.  
Jag tränar skallet på igelkottarna i Vindeln .                
Mvh Tapion Nikku 
Ägare Thomas Persson Vindeln
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Farväl Tapsa
Med några ord vill jag framföra mitt beklagande 
till familjen Lehtinen samt mitt tack till Tapio själv 
som med en mycket glödande kärlek till jakten 
och då främst jakten med trädskällare arbetat och 
verkat inom lokalklubben SSF-Gävleborg där jag är 
medlem.

Jag är övertygad om att fl er än jag kommer att 
sakna dina inlevelsefulla och intensiva skildringar av 
hundens arbete vid jakter och jaktprov.

Med ovanstående farväl i bakhuvudet önskar jag 
samtliga medlemmar en god hälsa och en synnerligen 
god och lycksam höst både på jaktprov och jakt.

   Åke Jonsson

In Memoriam
En vacker sommardag får vi beskedet att vår vän 

Tapio Lehtinen 
lämnat oss för alltid.

Vi stannar upp för en stund och plockar fram några 
fi na minnen vi delar tillsammans. 

Vi blir också påminda om vilken skör tråd vi alla vandrar på. 
Vi tackar dig för trevlig samvaro i skog och koja samt

 för det arbete du hjälpte oss med i klubben. 

Vi skänker också en tanke till dina anhöriga och 
jag är säker på att du i höst jagar på ”marker” där 

inga falska skall existerar och tjädertupparna fi nns i stort antal.

Tack Tapio!
SSF/Gävleborg

       gm. Jan Andersson

Ledare forts. Malåprovet
19-20/8

Årets internationella jaktprov i 
Malå blev ett jaktprov med få an-
mälda hundar. 

Till provet var endast 5 hundar anmälda varav två 
var från Norge. Förläggningen var i Tjärnbergs fi na 
byalokal, där vi även åt en middag bestående av 
smörgåstårta på lördagskvällen. Det visade sig vara 
ojämn fågeltillgång på markerna, som säkert beror 
på den torra sommaren. Talvi ägare Knut Östmo 
Norge lyckades bäst med ett första pris på 81p och 
blev därmed NORDJCH och INTJCH. Tvåa blev 
Domarboskogens Dacke ägare Ulrika Nordgren 
Norsjö på 66p och ett 2.a pris. På tredje plats kom 
Domarboskogens Boss ägare Roger Olsson Norsjö 
med 54p och ett 3.e pris. Latanjarkas Rajja ägare 
Per-Olov Andersson Skellefteå fi ck 22p och Lento 
ägare Roy Nilsen Norge fi ck 6p som sitt bästa re-
sultat.

Jag vill tacka alla som hjälpt till att arrangera
provet, ingen nämnd ingen glömd. Jag vill önska 
alla lycka till med jakten.      

Provledare Th omas Jonsson

Talvi ägare Knut Östmo

Jaktprov i Åsele 
17-20/8 2006

I jaktprovet över 4 dagar 
deltog 16 hundar, 8 fi nsk spets 
och 8 norrbotten spets. 

Vädret var varmt så det var inte lätt för hundarna 
i de torra markerna. Fågeltillgången var bra med 
stora kullar. 

Fem första pris utdelades: 
Kvickhems Titti äg. Stefan Lockner  .............. 80p
Spetsgårdens Riipu äg. Mats Persson .............. 84p
Våtsjöbergets Kattis äg. Tommy Ferm  ........... 79p
Tjäderfi ghtens Troja äg. Berith Nordin  ......... 83p
Rönnbäckens Qu äg. Stefan Lindberg  ........... 78p

Förläggningen var perfekt med provytorna runt 
knuten och med värdarna Anette och Martin 
Markusson som fi xade det praktiska. Tack till alla 
som hjälpt till.

Provledarna

Kvickhems Titti

Mats Persson Gnarp

Tommy Ferm och Stefan Lindberg
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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

Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com

Vice ordförande 
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu

Sekreterare
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36, 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, Alderkittsvägen 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, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.

Avelsrådskommitté
Sammankallande  och täckhundshänvisning finsk spets
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel  0975-510 05, e-post  b.backebjork@telia.com
Ledamot Per-Ove Bergman, Östergrängsjö 168, 820 77 Gnarp, tel. 0652-21034,e-post per-ove.bergman@wtnord.net
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, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, 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
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu

Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post  bengt.per@telia.com

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

Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan Ove Sjöström, adress se ovan och Jan Dahlin, adress se ovan
Berit Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele, tel. 0941-107 16, e-post: berith.nordin@ktv.asele.se
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10

Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se

Ledare

Annonsprislista
Pärmsida .................................. 1500:-
1/1 sida ..................................... 1000:-
1/2 sida ....................................... 600:-
1/4 sida ....................................... 350:-
Hundar till salu ............................ 300:-
Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt

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

Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23
923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se

Ståndskall utkommer med fyra nummer per år. 
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.

Handskrivet Ståndskallsmaterial 
skickas till sekreteraren!

Omslagsfoto: Spetsgårdens Jami (1 år)
Äg. LenaMarie Djärv, Umeå

Innehåll Nr 3 • 2006

• Klubbnytt

• Förhöstprov

• Nya champions

• Rapport från lokalklubbar

• Jaktprov/Utställningar

• Resultat

• Predatorkampanj

www.ssf-spetsar.nu

Organ för specialklubben för skällande fågelhundar • nr 3 2006

Ordf. Åke Jonsson

Fågelföryngring
Jag har varit i kontakt med 
många fågeljägare runt 
om i vårt land samt en i 
Finland, alla talar om en 
mycket god föryngring 
bland skogshönsen där 
flera ”stora” kullar observerats.
Vid telefonsamtal med vår redaktör Göran 
Hellström framkom att Göran själv för någon vecka 
sedan deltagit i ripinventeringen i Jämtlandssfjällen, 
tillgången på ripa i dessa trakter var inte allt för 
uppmuntrande, men vi ska då ha i beaktande att 
temperaturen och torkan gjort vittringsförhållandena 
usla för de hundar de hade till hjälp.
Sammanfattningsvis tolkar jag signalerna som goda 
för oss med trädskällare.

Jaktprov
Jag har hört så många som resonerat som så att ”det 
ska skjutas några till för hunden innan jag startar”, 
jag hör väl själv till den församlingen.
Nästa ursäkt är lövfällningen och när den är över 
kommer älgjakten i vägen och sen kom nåt vitt som 
kallas snö, men nästa höst ska jag ta mig f..n starta 
i tid.
När nu möjligheten till rörliga jaktprov finns så vill 
jag uppmana samtliga hundägare med en duglig 
jakthund att direkt när ni läst dessa rader anmäla 
till start.
Med en dåres envishet upprepar jag mantrat ”vi 
behöver en bredare avelsbas” och därför vill vi att 
du meriterar din hund så att våra avelsråd får så 
många hundar som möjligt att välja bland i sina 
rekommendationer.

Fortsättning sid. 4...
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Ett
intelligent
aktivt
hörselskydd

Den mjuka regleringen av hörselskyddets nivåberoende funktion ger an-
vändaren en mycket behaglig ljudåtergivning och mindre irritation. Den 
unika digitala ljudkretsen eliminerar det vassa ljudklipp som kännetecknar 
funktionen hos många nivåberoende hörselskydd på marknaden. 
Hjässkudde i smutsavvisande material. Stålbygel för jämnt tryck under 
längre perioder. Utbytbara skal. På/av och volymjustering. Batteri och 
kåpskalsbyte. Kolvutfasning. J22 jack för comradio och hundpejl. Hopvik-
bart.
Drifttid ca 600 timmar. Batterityp, AAA (2x1,5V). Vikt 318 g.
Hörselskyddets dämpningsvärden och bullernivå har testats och godkänts enligt EN 352-4 2001, 
EN 352-6 2002 och tillämpliga delar av EN 352-1 2002.
ord. pris: 1.495:-

Kampanjpris NU endast 1.295:-

ÖPPETTIDER: 
Vardagar ................ 9.30–18.00
Lördagsöppet .......... 9.30–13.00

Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25. www.delsbovapen.se

Specialklubben
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Postgiro: 48 80 89-4
Ordförande: Krister Mattsson, Hantverkargatan 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: Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6645570, 
e-post: per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn,  tel. 0929-132 64, 070-682 03 31, 
e-post: kavelmyrberget@hotmail.com
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: Ulf Jonsson, Silsjönäs 2181, 880 50 Backe, tel. 0624-40015, e-post 40015@telia.com
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 spetsgardens@glocalnet.net
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: Anders Näslund, Lyckovägen 2, 820 41 Färila, tel. 0651 – 210 06, e-post: anders.naslund@wmdata.se 
Kassör:  Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö,  tel. 0651 – 472 01, e-post: cina.mickelsson@swipnet.se

Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel: 0250-41088, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post:  ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280 – 718 96

Sydsverige
Postgiro:  91 53 14-9
Ordförande: Tomas Salander, Ludvikavägen 8, Björsjö, 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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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 SOLLEFTEÅ

TarroTarro
Ägare/fotoÄgare/foto
Ingela Lindbäck, BodenIngela Lindbäck, Boden

Sörlidbäckens Curry
Sörlidbäckens Curry

Ägare/fotoÄgare/foto

Kenneth  Holmqvist, Lycksele
Kenneth  Holmqvist, Lycksele

TidsskrifT för fågelJägare Och speTshundVänner  •  nr 3 2006


