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Jaha, som ny 
kassör åkte 
man dit direkt.

Jag får börja med att 
tacka för förtroendet 
av er att välja mig till 
kassör  för klubben.
Lite om mig själv för 
er som inte känner 
mig, eller bara har hört talas om mig.
Jag har just fyllt 50 år, men känner mig som 21 år 
med andra ord gror och spritter det i  gubben än.
Länge aktiv
Har varit aktiv sen 1986 och valdes in i styrelsen 
under senare delen  av 90-talet i Övre Norrbotten.
Under åren som gått har jag varit ägare till både 
nobsar och finnar, den som jag kommer ihåg mest 
och som kanske även ni har hört talas om hette 
Vittavaaras Boj. Just nu har jag en finskspets vid 
namn Such Sjch Isku.
Egen företagare
Under de senaste 30 åren har jag vridit och vänt pap-
per, dels som egen företagare och nu som anställd av 
Porjus Golfklubb. Som klubbens kassör kommer jag 
att verka för att effektivisera och förenkla så mycket 
det bara går och som lokalklubbskassörerna redan 
har märkt kommer fakturorna oftast per omgående 
och inte med post utan via e-mail. Detta verkar ock-
så fungera, så redan nu ett tack till berörda att man 
öppnar mailboxen lite då och då. Bankgiro är det 
som kommer att gälla framöver, ni som ännu inte 
har ändrat för betalning av fakturor eller medlem-
savgifter så skulle jag bli väldigt glad om ni gjorde 
detta. Uppgifterna hittar ni i senaste Ståndskall. 
Postgirot kommer att finnas kvar tillsvidare men 
kommer att avvecklas med tiden.

Ivar Karkiainen

Ledare forts. sid 25
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Utställningar 2007

24 november ..................................................................... Piteå
24 november .......................................................Vemdalen
2 december .................................................................Matfors 

Domarutbildning i Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten anordnar en teorikurs för nya 

jaktprovsdomare under våren/sommaren.
Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Anmälan till Thore Öhgren, Tel: 0960-216 39

Predator Jakt
SSF/Västerbotten Lappmark fortsätter 
predatorjaktstävlingen med tiden från 
10 februari, 2007 till 3 februari, 2008. 

Fångsten redovisas skriftligt eller mail till 
Thomas Jonsson senast 5 februari, 2008.

Tävlingen utlyses till alla medlemmar i SSF/
Västerbottens Lappmark. Tävlingen gäller 
endast för fångst inom västerbotten lapp-
markens område.
Viltarter som ingår är Räv och Mård. Man er-
håller en lott för varje fångad eller skjutet vilt. 
Lottdragning sker på årsmötet 2008, där ett 
antal mårdfällor och rävsnaror kommer att 
lottas ut bland de tävlande. 

Uppgifter om fångat eller 
skjutit vilt skickas till:

Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8
920 40 Kristineberg.
Thomas.Jonsson@Brinet.nu
 

Styrelsen, Västerbottens Lappmark.

Finskspetsvalpar väntas v. 32
 

E. SUCH Zappo s43928/2000. Zappo har gått till pris i 67% av sina starter.
 U. SJCH Latanjarkas Milla s29855/2003. 

Milla har gått till pris i över 91 % av hennes starter med 4st 1:a pris jp.
Milla kommer från en tiklinje som nedärvt goda jaktanlag i flera led.

Ove Sjöström
Tel. 0970-202 08 el. 070-130 25 45
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av 

valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.

”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”, 
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.

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
1/2007 ..................... 10 februari ............................................15 mars 
2/2007  .................... 10 maj  ..................................................15 juni
3/2007 ..................... 10 augusti .............................................15 september
4/2007 ..................... 10 november ........................................15 december

Manus skickas 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.

Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.

Illustratör: Leif Holmqvist

Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-
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Nyhet!  
T-shirt färg jägargrön med logga på vänster 
bröst enligt bild pris 125:- + porto 

Vi har även: 
• Injagningskompendium, 
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

Kepsar
Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Beställning via telefon 
eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43, 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 
Mail: tj@vindeln.net

E-post: standskall@it4unet.se

Nyhet! 

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu
 Nu finns 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.

Domarkurs
 Jämtland/Härjedalen 

ordnar teorikurs för nya jaktprovsdomare om intresse finns.

Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund Tel. 070-358 12 13.
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Bilder på gamla skallkungar sökes!
Vi har plats för din bild på vår fina hemsida. 

Skicka in elektroniska bilder på e-post:
kelas@passagen.se eller ett vanligt fotografi till adress.

Karl-Erik Sifvertsson
skucku 226

84040 Svenstavik

Glöm inte att skriva hundens registreringsnummer, vilket år hunden vann 
och vart vi ska skicka bilden i retur.

Domarkurs.
 Jämtland/Härjedalen ordnar teorikurs för nya jaktprovsdomare om intresse finns.

Intresseanmälan till: 
Utbildningsledare Roger Hedlund 070-358 12 13.

Domarutbildning 
SSF/Gävleborg utbildning av jaktprovsdomare 

Vi ordnar utbildning av blivande jaktprovsdomare under våren 2007.

Anmäl intresse till Anders Näslund tel. 0651-21006
 

Teorikurs i Västerbotten Lappmark
SSF/Västerbotten Lappmark anordnar 
en teorikurs för nya jaktprovsdomare

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.

Anmälan till:
 Ann-Kristin Persson tel. 0941-450 10 

eller sekreterare Thomas.Jonsson@Brinet.nu
Tel.0953-205 22, 070-668 05 22.

GLöM eJ STåNDSKaLLS MaNUSSToPP! 
Maila manus till: standskall@it4unet.se
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SV-06 SUCH, FINUCH
INTUCH Tiurtunet's Jack II
S-31290/2004
e. Tålsmarks Tappo S-31814/91
u. SUCH, NUCH Laukskarets Kaisa N-20086/95
Uppfödare: Kenneth Hansen Norge
Uppfödare: Bertil Malm, Boden
Utställningsmeriter:
Malmberget 060702 CACIB
Stockholm 061209 Cert,CACIB
Robertsfors 070128 Cert ( BIS)
Jokkmokk 070203 Cert (SUCh)
Karleby 070715 Cert,CACIB (FINUCh,lnt UCh)
Jaktprov: 
061105 l:a pris

Malungsutställningen 
11 augusti 2007

Vad jag kan komma ihåg, så har inte SSF 
Mellansverige haft så många deltagare på 
en sommarutställning under 2000-talet. 

42 hundar 
Hela 42 hundar fanns på plats med sina ägare och 
familjemedlemmar. Deltagarna på sommarutställn-
ingar har också en tämligen stor geografi sk sprid-
ning och görs som en liten semesterutfl ykt. Mycket 
trevligt hade vi under domaren Göran Fasténs led-
ning. De röda banden gick åt som smör i solsken, 
vilket också var ett bevis på överlag god kvalitet på 
de fyrbenta fågeljägarna.
Rasfördelningen 
Rasfördelningen var 12 Norrbottenspetsar och 
30 Finska spetsar. Finalister i tävlingen blev 
Norrbottenspetsen Tjädervingens Lej, ägd av Mattias 
Eriksson, Dala-Järna och Finska spetsen Älgstugans 
Jerry, ägd av Anders Näslund, Färila. Efter många 
rundor i ringen och moget övervägande från domar-
en utsågs till sist Älgstugans Jerry som segrare och 
BIS. Bästa tik bland Norrbottenspetsarna blev Tail 
Tips Lina I, ägd av Bo Toresson, Bräcke och bästa tik 

bland Finska spetsarna blev Barkbergets Lahja, ägd 
av Anders Th oms, Orsa. Finska spetsen Högbackens 
Kirja, ägd av Lars Bäcklund, Gagnef erövrade sitt 
tredje certifi kat och blev därmed utställningscham-
pion. Ett stort grattis till vinnarna!
Resultatlista 
Fullständig resultatlista fi nns att studera på vår hem-
sida www.ssf-mellansverige.se.

Tack
SSF Mellansverige tackar alla deltagare och funk-
tionärer för en trevlig dag vid Yttermalungs IP och 
önskar Er lycka till under höstjakten.

Inge Groop

Nalle
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Medlemskap i flera lokalklubbar 
SSF:s riksstyrelse har beslutat att

medlem endast kan tillhöra en lokalklubb
Detta innebär om Du är ansluten till flera lokalklubbar 

måste bestämma medlemskap i en lokalklubb.

Om det finns två registrerade ägare till hund och ägarna tillhör olika 
lokalkalklubbar skall de anmäla till vilken lokalklubb hunden tävlar 

till riksklubbens sekreteraren i SSF.

Sker inte detta äger hunden inte rätt att delta vid ordinarie jaktprov.

Jaktprov 
Västerbottens Lappmark 2007-2008
Storuman 29-30 september Klubbmästerskap
Anmälan Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65

Voitjajaure 6-7 oktober 
Anmälan Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby tel. 0954-146 24 (Begränsad provtid)

Åsele 27-28 oktober
Anmälan A-K Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10 (Begr. provtid)

För samtliga prov gäller följande:
Anmälan till respektive mottagare senast 14 dagar före start. Anmälan är bindande, och startavgiften 
erläggs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
- Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa. 
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan. Vid händelse av överan-
mälan ges klubbens egna hundar förtur. Startavgift 250 kr. Internationella 275 kr.

Rörliga prov 16 augusti 2007 - 31 mars 2008
Anmälan: 
A-K Persson, Skanseng. 4, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10 akpersson@telia.com.
Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65 kurt.sivertsson@swipnet.se

Anmälan senast 14 dagar före provet. Använd blanketten i Ståndskall, eller blanketten på SSF:s hemsida, 
www.ssf-spetsar.nu, som kan skickas genom e-post. Anmälan är giltig när man fått svar från A-K eller Kurt 
genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan. Detta gäller enbart rörliga prov. 
Rörliga prov 100 kr inbetalas på klubbens postgiro 485676-1 före start, 150 kr betalas direkt till domaren, 
plus eventuell reseersättning. 

Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats. 
Observera att behörig provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta Provledaren 
för att fastställa provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon senast dagen 
före avsedd provdag.  Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon.

Jaktprov 2007�



Hur vill vi ha det, vart är vi 
på väg Stig Brännvall?
Det var en välkommen påminnelse från vår 
ordförande om nödvändigheten att utställ-
ningsdomare tar del av resp rasbeskrivning 
före utställning. 
(Ledare Ståndskall nr 1/2007).

Stig Brännvall är inte imponerad av en sådan åtgärd 
i sin artikel i Ståndskall nr 2/2007. Han tror sig 
själv vara tillräckligt uppdaterad. Det har jag fak-
tiskt anledning att betvivla. Du dömde min nobs 
juniorhane på utställning i Arvidsjaur 20/11 2004.
Det var hans första utställning. Omdömet var i stort 
sett bra men det blev en slät 2:a pga noterad "dubbel 
knorr på svansen" och att "hunden saknar maskulin 
könsprägel".

Angående dubbelknorr går jag igenom övriga ut-
låtanden och finner: 5/2-05 "bra svans", 4/3-05 
"bra svans", 14/5-05 "fin svans", 11/6-05 "mkt god 
svans", 2/7-06 "korr svans", 9/12-06 "bra svans", 
28/1-07 "utm svans", 3/2-07 "kunde ha ngt längre 
svans". 1/4-07 "bra svans". Ingen kommentar om 
svansen från övriga tre domare. Märkligt att hun-
den hade dubbelknorr just då du bedömde den? Jag 
har tolkat dubbelknorr som ett negativt utlåtande. 
Är min bedömning rätt? Angående könsprägel hade 
hunden lämnat valpstadiet två veckor innan utställ-
ningen.

Efter bedömningen i ridhuset kom en för mig helt 
okänd man fram till mig och ville tala om att min 
hund var den absolut bästa nobsen som visades på 
denna utställning. Detta sporrade mig att prova fler 
utställningar.

På följande tolv utställningar har ingen 2:a eller 
"dubbelknorr" noterats, och inte har"maskulin 
könsprägel" saknats.

Hunden blev SV-06 och SUCh före sin tre-årsdag.
Jag anser att du har stort behov av att repetera ras-
beskrivningen eftersom två av de domare du om-
nämner i din artikel som "särskilt kompetenta och 
raskunniga domare" dömt hunden med resultat 
CK och BIR (Erna-Britt) , CK, cert ,BIR och BIS 
(Lennart E). 

Hur vill vi ha det, vart är vi på väg Stig 
Brännvall?
Det borde också din domarbroder Tore Strandgård 
fråga sig. Han hade fått förtroendet att döma i 
Arvidsjaur 25/11-06. Men han verkar inte uppdat-
erad i rasbeskrivningen för norrbottensspets, posi-
tivt dock att han vet vad storleken för hanhund skall 
vara. Hunden hade "idealstorlek".

Men att färger utöver vit och brun får förekomma 
tycks han inte känna till. Han bör nog ta en titt i ras-
beskrivningen innan han går in i ringen för att döma 
norrbottensspets. Omdömet blev bl.a. "störande 
mörk nos". Du Stig och Tore Strandgård föreläste 
dagen före utställningen om våra raser. Tore efter-
lyste bättre färgpigment hos norrbottensspets. Vad 
ska det vara bra för om det på domaredagen bedöms 
som "störande"? Och varför? Ska SSF verka för mer 
pigmenterade avelsdjur om det får en störande in-
verkan? Tore hade chansen att ge hunden sitt första 
cert men hade stora problem att över huvud taget ge 
honom en slät l:a. Något helhetsintryck för hunden 
finns inte på kritiklappen?

Det är något märkligt för mig att då Tore dömde 
hunden på en inofficiell utställning var utlåtandet 
bl.a. "bra päls och färg". Då var hunden ca ett år och 
betydligt mörkare än den var 25/11-06.

Utställning före Arvidsjaur var i Malmberget 2/7 
2006 med finsk domare. Betyget blev då: CK, 
CAClB, BIR, helhetsintryck:" Utmärkt".

Arvidsjaur är ingen bra utställningsplats för mig 
eller hunden. Ändå är jag född där. Men det gick fler 
tåg. Ett till Stockholm och Älvsjöutställningen 9/12 
2006.Vad skulle jag dit för då du Tore så kort före 
bara orkade ge hunden en slät l:a. Ja, helhetsintryck:
"utmärkt", storlek 45 cm, CK, cert, CAClB och
BIR samt SV-06. Vilken skillnad!

Lennart Edfors (se ovan) dömde nästa gång. Det var 
i Robertsfors 28/1 2007. Helhetsintryck: "utmärkt", 
CK, cert, Bir och BIS och faktiskt, ett cert till och 
hunden är SUCh. Det hände i Jokkmokk helgen 
efter 3/2 2007. Aina Lundmark, domare som under 
2006 blivit behörig att döma våra raser, kunde ras-
beskrivningen. Helhetsintryck: "utmärkt", CK, cert 
och hunden blev SUCh.

En annan av SSF:s domare noterade "något oren 
färg" i protokollet. På min fråga om svart inte var 
tillåtet svarade han: "Ja men jag tycker bättre om de 
är vita på huvudet". Det blev ändå CK och BlM.
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En annan detalj, inte alls så oviktig, har jag noterat 
då en av SKK allrounddomare dömde en nobs till 
BIS på SSF:s riksutställning, trots att hundens nos-
tryffel var rosa.

Jag tror inte att en uppdatering av rasbeskrivningen 
för norrbottensspets erfordras. Huvudsaken är att 
den nu gällande tillämpas fullt ut av utställningsdo-
marna. Det finns tyvärr enstaka domare benägna att 
döma något utanför nu gällande beskrivning.

Bertil Malm

Tiurtunets Jack med ägaren Bertil Malm, Degernäs Boden vid 
internationell utställning i Karleby, Finland. Cert, CACIB, BIR. 

SUCH NUCH Laukskarets Kaisa
Ägare: Kenneth Hansen Norge

Tiken är på bilden 10 år och sitter och tju-
rar vid en kyckling som till synes inte går 
till världshistorien som den mest 
utvecklade genom tiderna...

Bilden är tagen på Matskanområdet under 
jaktpremiären 2005 då jag kamperade 
ihop med ett glatt norskt gäng. Resan har 
etsat sig fast i minnet och när jag bläddrar 
i fotoalbumet så kommer skrattet direkt. 
Fågeltillgången var ganska dålig så be-
hållningen från resan var historierna som 
berättades runt lägerelden på kvällarna.

/Göran Hellström

Foto: Göran Hellström :-)

KLUBBNyTT 
Nr. 3/2007

NYA JAKTPROVSDOMARE

Jämtland/Härjedalen 
Johan Lindqvist, Åsarna

Medelpad
Jan Jonsson, Östavall
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Svar till 
Bertil Malm...
Hur vill vi ha det? 
Bertil ställer frågan till mig, svaret är det bestämmer 
medlemmarna genom våra elva lokalklubbar.
Nästa fråga, vart är vi på väg? 
Svaret från mig är, exteriört ser man en kraftig 
exteriör tillbakagång för den finska spetsen, speciellt 
på hanhund sidan. För norrbottenspetsen ser det 
bättre ut eftersom man startat från en väldigt låg 
nivå på 50-talet så än går det framåt.. 
Ansvaret för utställningar
Ansvaret för utställningarnas inflytande över aveln 
delas mellan:
•  Domarna - genom sin bedömning
•  Utställningsarrangörerna - sina val av domare
•  Specialklubbarna - ansvarar för domarkonferenser
•  SKK - innehållet i domarnas grundutbildning 
 och vidareutbildning
Inte imponerad 
Jag var inte imponerad av vår ordförandes åsikt om 
att överlämna utskrift av rasstandarden på morgonen 
förs utställningen. Jag skall förklara varför.
SKK har gett ut en skrift ”Anvisningar för domare vid 
utställning jämte domaretiska regler.” På första sidan 
kan man läsa citat ”Även den domare som känner sig 
helt säker inför sin uppgift, bör före utställningen 
läsa igenom gällande tävlingsbestämmelser samt 
rasstandard .”
Jag kan försäkra dig Bertil att jag under mina 
trettio år som utställningsdomare alltid kvällen 
före utställningen ägnar minst en timme att läsa 
igenom rasstandarden och rekommendationer 
från domarkonferenser. Jag känner mig därför väl 
förberedd när jag kommer till utställningsplatsen 
och skulle bli ledsen om arrangörerna kommer med 
uppmaningen att läsa in standarden, det har jag ju 
redan gjort! Rasstandarden kan jag, att sedan min 
tolkning av densamma inte överensstämmer med 
hundägaren är en helt annan sak.
Könsprägel 
Beträffande könsprägel skriver Nils Palmborg 
i sitt kompendium ” Bedömning av hundar på 
utställning” följande ordagrant citerat. ” För 
utställningsdomaren är det synnerligen väsentligt 
att han uppmärksammar könsprägeln hos 
hanhund och tik. Skillnaden i kroppsbyggnad 

mellan hanhund och tik är på väg att bli utjämnad 
varvid de i de flesta tillfällena är så att hanhunden 
uppvisar bristande maskulinitet och ger ett mer eller 
mindre tikbetonat helhetsintryck. Det härvidlag 
avgörande är inte storleken utan hanhundarna 
kan brista i fråga om maskulin resning, önskvärd 
grovhet i extremiteternas byggnad och välutvecklad 
muskulatur. I sådana fall bör domaren icke visa 
något överseende. En bristande könsprägel skall 
alltid inverka på prissättningen.”
Norrbottenspetsens svans 
Vad gäller norrbottenspetsens svans säger 
rasstandarden att den skall vara löst ringlad med 
svansspetsen buren utmed lårets sida. Jag minns inte 
din hund från Arvidsjaur, det är snart tre år sedan, 
men i nr 1 / 2007 av ståndskall sid 27 finns en bild 
av din hund från Robertsfors. Jag överlåter åt läsaren 
att bedöma om svansen är korrekt. För övrigt dömer 
man inte så hårt på svansen på en norrbottenspets 
som man gör på tex. finsk spets eller gråhund.
PR-jippo arrangemang 
Malm tar upp bedömningen på inofficiella 
utställningar och då gäller att dessa skall ses som PR- 
jippo arrangemang. Ibland har man en uppfödare 
eller kunnig hundmänniska som domare, ibland en 
auktoriserad domare. Man uppmanas som domare 
av arrangörerna att ge alla hundar positiv kritik och 
i princip alla skall ges 1:a pris. Dessutom dömer 
samma domare alla raser även sådana man aldrig 
tidigare varit i kontakt med. Den verksamheten 
får på intet sett sammanblandas med de officiella 
utställningarna. För egen del ställer jag aldrig upp 
på dessa utställningar.
Norrbottenspetsens färger 
Norrbottenspetsen skall enligt standarden vara vit 
med gulröda eller rödbruna tecken. Men andra 
färger i tecknen är också tillåtna Vit med svarta 
tecken går alldeles utmärkt. En hund som är vit 
med rödbruna tecken och har svart mask som en 
gråhund eller hällefors hund är tillåtet men jag har 
full förståelse att den svarta masken kan uppfattas 
som störande.
Riksutställningen 
Jag delar din uppfattning om nämnda riksutställning. 
Riksutställningen skall vara årets höjdpunkt och 
normgivande för klubbens utställningsverksamhet. 
Det är därför valet av domare till denna utställning 
är så viktig och skall beslutas av riksstyrelsen (så var 
det i alla fall på den tiden jag satt med i riksstyrelsen). 
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Uppenbarligen har riksstyrelsen inte tagit sitt ansvar 
denna gång.
Domarbroder 
Min domarbroder Tore Strandgård och jag tycks 
vara rätt överens om prissättningen på din hund, 
men Bertil Du ”glömde” att Du ställde ut din 
hund i championklass på riksuts. i Kalix i vår för 
den kunnige och ansedde finske domaren Pekka 
Kortekangas. Trots att han tävlade i championklass 
fick din hund inte ck vilket inte är så vanligt.
Gemensam nämnare 
För Tore, Pekka och undertecknad finns en 
gemensam nämnare nämligen Juho Perttola. Hans 
kunskaper om våra småspetsar är oemotsagda och 
hans syn på våra raser har förmedlats mig och Tore 
genom hans lärjunge i Sverige Rune B. Samuelsson 
som utan tvivel är den störste kännaren vi haft i 
landet. 

Tyvärr är det så med oss människor att den domare 
som ger hunden ett högt pris uppfattas som kunnig 
och den som ger ett lägre pris är okunnig och kan 
inte rasstandarden. Det är inte alltid det är så. Av 
egen erfarenhet vet jag att en ras som jag kan bra 
dömer jag tuffare än den ras som jag är mindre 
kunnig på. Jag tror att fler än jag som fungerar så.
Kartlagda domare
Vi domare som dömt en längre tid är väl kartlagda 
av lokalklubbarna. Vad man har att förvänta sig om 
Tore eller Stig inbjuds det vet man vid det här laget. 
Det är också orsaken till att vi med åren hamnat 
allt längre ned i frysboxen. Det är helt ok, det finns 
över 50 domare i landet auktoriserade på våra raser 
att välja på och lokalklubbarna skall välja den som 
bäst passar deras syften. Men snälla ni i riksstyrelsen, 
börja inte att gräva längst ned i frysboxen när det 
nalkas domarkonferens.

Stig Brännvall

Domarutbildning
Västerbottens Lappmark har haft 
domarutbildning i Åsele. 

Deltagarantalet var 8 och av dessa var fem nyut-
bildade och tre förnyade sin teori. Tack till Martin 
Markusson som servade oss under hela dagen trots 
att valpen Toima pockade på uppmärksamhet. 

Deltagare
Deltagarna var: Stefan Nordström, Solveig Ohlsson, 
Mai-Greth Abramsson, P-O Eriksson, Karl-Fredrik 
Viklund, Björn Thuresson, Stefan Hamberg och 
Sune Ahlqvist.

Ann-Kristine Persson 
Utbildningsansvarig Västerbottens lappmark
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SSF Medelpad inbjuder till

UTSTäLLNING
i Matfors, Sundsvall den 2 december 2007

Domare: Eva Widstrand

Anmälan senast den 16 november till:
 Mats Persson, Haddäng 547, 820 77 Gnarp 

Tel. 0652-202 80/070-694 77 16

Avgift 250 kronor sätts in på klubbens bankgiro nr: 5881-7263.

Valpar och UCH ingen avgift.

Servering och lotteri

Välkommen!
SSF Medelpad

Rapport från 
Mellansverige
Eftersom vi i skrivande stund befinner oss 
i slutändan av semestertiden och säsongen 
inte ännu har kommit igång, så blir rap-
porten från Mellansverige denna gång blir 
en mager läsning.
Stora kullar
Glädjande nog hörs från flera orter att många och 
stora kullar har setts. Förväntningarna inför den här 
hösten är därför större än på länge. Det är ju alltid 
extra spännande när man gör höstens första släpp, 
först då får man reda på om föryngringen lyckats på 
de egna markerna.  
Idéer
Förslag och idéer till hemsidan, www.mellansverige.
se  är ni välkomna att lämna in till vår webbmaster, 
webmaster@ssf-mellansverige.se eller till underteck-
nad, ronney@skoog.biz 
Nyhet
En nyhet på jaktprovsfronten är att Mellansverige 
till hösten utökat antalet utlysta jaktprov från sju till 
tio, ett av dessa har också höjts i status och är utlyst 
som ett internationellt prov. (Se ståndskall nr.2), 

RaPPoRT FRåN MeLLaNSVeRIGe

så detta år har möjligheten att meritera sin hund 
avsevärt förbättrats. 
Dessutom kan man också starta på ett så kallat rör-
ligt prov. 
Ett sådant kan man gå på sina egna hemmamarker 
och är inte krångligare än en vanlig jakttur. 

Lycka till, å ha en skön höst!
Ronney Skoog

Tjäderlekens Lista
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SKK:s 
Förtjänsttecken
Tilldelades Bengt Persson Sollefteå

Trotjänare
Vid årets Kennelfullmäktig hedrades en av SSF:s 
trotjänare med SKK:s förtjänsttecken för ett hed-
ersamt arbete inom SKK och till hundsportens 
fromma. Som många säkert förstår handlar det om 
Bengt Persson, från Sollefteå och så vitt jag vet är 
han den första i SSF:s funktionärs led som tilldelats 
den utmärkelsen. När jag blickar bakåt och plockar 
ur minnets arkiv.
Bengts bana
Bengts bana inom hundorganisationen började i 
SSF och på den tiden när beteckningen för loka-
lavdelning var Västernorrland/Jämtland. I samband 
med att lokalklubben Ångermanland bildades val-
des han till styrelsen som sekreterare, ett uppdrag 
han betjänade under många år. Uppdrag som jak-
tprovsdomare och provledare följde också i dessa 
spår, sen kom uppdraget som utbildningsledare. 
1991 valdes han som vice sekreterare i riksstyrelsen 
och 1993 som dess ordinarie sekreterare, uppdragen 
i riksstyrelsen betjänade han sammantaget i elva år. 
Avskedsansökan
När Bengt lämnade in sin avskedsansökan förstod 
dåvarande riksstyrelse snabbt och föredömligt, att en 
person med den arbetskapacitet och den klubb kän-
sla som Bengt visat prov på, den var allt för värdefull 

för att SSF stilla tigande skulle kunna undvara. Han 
måste på något sätt åter knytas till i klubbarbetet, 
utan att känna sig låst i en tvångströja. Därför fick 
undertecknad uppdraget att vidtala Bengt, att han 
skulle ingå i regelkommittén. De samtalen utmyn-
nade i att det blev ett uppdrag som han betjänar än 
i dag. Det ska vi andra vara tacksamma för, även 
om en och annan och för något år sedan hävdat att 
provregelkommittén i sin helhet borde bytas ut.
Uppdrag i SKK
Jämsides med arbetet i SSF:s fick Bengt förfrågan 
om uppdrag i SKK, som ledamot i uppfödarkom-
mittén. Naturligtvis var det arbetet i SSF och som 
SSF:s representant i samband med kennelfullmäk-
tige, de senare under en tidsrymd av sex år, som 
föranlett SKK att rikta blickarna mot Sollefteå, året 
var 1999. Det blev i ett uppdrag som han innehar 
än i dag åtta år senare. Vad arbetet i uppfödarkom-
mittén inneburit för Bengts del, det känner jag 
inte närmare till. Men att det arbetet utförts på ett 
mycket förtjänstfullt sätt på alla områden, det talar 
SKK själv om med den hedersutmärkelse som nu 
överlämnats. 
Yttersta vågtopparna
Det jag här nämnt känns som att beröra dom allra 
yttersta vågtopparna en aning och så är det. För 
både dagarna och åren i SSF och SKK:s tjänst, är 
för Bengts del både många och lång. Men vad är 
då drivkraften bakom ett ideellt självuppoffrande 
arbete i dessa sammanhang? Så vitt jag förstår ligger 
givetvis intresset för de skällande fågelhundarna och 
jaktformen som sådan som en stabil grund och även 
intresset för hundorganisationen i stort. Men det 
räcker inte enbart med det. För det krävs också ett 
gediget kunnande på flera olika områden, ett stort 
ansvarstagande åtföljd av en stark plikt känsla, för 
att kunna utföra och fullfölja alla de uppdrag som 
fallit på Bengts axlar under årens lopp och därutöver 
en förstående familj.
Mångårigt aktivt klubbarbete 
Men vägen genom ett mångårigt aktivt klubbarbete 
består naturligtvis inte enbart av positiva inslag för 
en enskild funktionär, det har flera fått erfara, hur 
bra och hur värdefullt arbetet än varit för klubben 
som sådan. Men tiden den brukar ge sitt entydiga 
svar över värdet av de arbeten som var och en utför 
och så blev det även nu och i en form av en heder-
sutmärkelse och i en vidare krets än vad SSF repre-
senterar.  

Thore Öhgren
1�



Jaktjournalen Okt-06

JAKT • FJAKT • FJAKT ISKE • FRITID

ENASTÅENDE TILLFÄLLE FÖR STÅNDSKALLKLUBBENS MEDLEMMAR

Jakto.se erbjuder ett urval av sina produkter till rabatterade priser. Varorna levereras fraktfritt. 
Produkterna har högt anseende vad beträffar kvalitet och prestanda.

OBS! Vid beställning måste alltid ditt medlemsnummer anges! Beställer du via vår webbshop så visas bara 
ordinarie priser i shoppen. När du ska slutföra köpet (kassan) så anger du ditt medlemsnummer i “Meddelande”-
rutan.  Vi korrigerar priserna i efterhand så att du får ditt medlemspris.

Jaktjournalen Okt-06 SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK 
TILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKAD

Contact Pro hundpejl
Mottagare och lightsändare

Den digitala lösningen i mottagaren med den nydesignade 
antennen, ger användaren en helt ny pejlupplevelse mot 
tidigare! 200 kanaler, en tydlig belyst LCD display ger 
säker information.

Contact Pro, mottagare och sändare
Contact Pro, mottagare och sändare med skallräknare

4495:-  (ord. pris 4995:-)
5095:-  (ord. pris 5695:-)

Contact Pro hundpejl Medlemspris

4095:-
Ord. pris 4495:-

Supreme Pro
Vår toppmodell. Ett optimalt skydd 
med hög förstärkning, AUX-ingång och 
vattentätt batterifack. Båda kåporna 
avfasade för att passa både höger- och 
vänsterskyttar.

Supreme Pro X
Helt vattentät! 5-års garanti!

Supreme-seriens toppmodell. Ett optimalt skydd 
med hög förstärkning. Vattentäta mikrofoner. 
AUX-ingång och vattentätt batterifack. 
Båda kåporna avfasade för att passa höger- och 
vänsterskyttar.

1295:-
Ord. pris 1495:-

1795:-
Ord. pris 1995:-

Contact Basic, mottagare och sändare med skallräknare
Contact Basic, mottagare och sändare
Contact Basic, mottagare och Light sändare

3895:-  (ord. pris 5195:-)
3395:-  (ord. pris 4495:-)
3395:-  (ord. pris 3995:-)

Contact Basic hundpejl Medlemspris

SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK 
TILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKAD
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Nätbutik: www.jakto.se
Order: 0581-130 15
Butik: Löparg. 4, Lindesberg

Mer uförlig information om dessa produkter hittar du på www.jakto.se

iCom Hundförarpaketet
Jaktradio, sele och skogsantenn

Paket med jaktradio Icom ProHunt F34, bärsele och 
skogsantenn. ProHunt F34 är testvinnare i Svensk 
Jakt nr 9/2005 och i Jaktjournalen nr 10/2005.
Vill du ligga steget före är det Icom ProHunt F34 
du skall välja. En viktig nyhet är att vi nu lämnar 36 
månaders garanti på stationen.

2995:-
Ord. pris 3563:-

7 8

9

5

4
3

2

1

Kirunaru

Sundd

ÖstersundÖste

ps

KCK

Umm

Karta TopoSweden +Karta TopoSweden +
Vid köp av någon av följande GPS’er 
får du rabatt på karta TopoSweden +. 

20-50% rabatt
Ord. pris 1995:- eXplo t 500BE eXplorist XL

Bäst i test!
Roadmate 2500T Crossover
Tre navigeringslösningar i en 
- bil, båt och friluftsliv.50% rabatt 50% rabatt 20% rabatt

Jaktradiopaket + bärsele
När du beställer ett Jaktradiopaket från 
Lafayette så skickar vi med en bärsele på 
köpet värde 240 kr.

Kampanjpris från 1695:-
(Gäller mellan 1/8 - 31/10)

Vapenskåp SP88
Inkl. kodlås. Lämplig förvaring för 
upp till 16 st gevär men godkänt för 
20 gevär.

6895:-
Ord. pris 7890:-

VM-sele

Skogsantenn

ProHunt F34

på karta 
TopoSweden +. på karta 

TopoSweden +. på karta 
TopoSweden +. 

Jaktjournalen Nov-05
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Riksårsmöte 2008
Riksårsmötet 2008 hålls i Åsarna Jämtland.

Lördagen den 5 april kl. 13.00
Rum och supé bokas på Åsarna skicenter: 

Britt-Marie Svensson 0687-30230. 

Uppge SSF och vilken lokalklubb ni tillhör vid bokningen.
Plats i rum 290.-/pers. Supé 310.-/pers exkl dryck.

Välkomna till Jämtland/Härjedalen.

Riksutställning 2007
Söndagen den 6 april 2008

SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till riksutställning 
för Finsk- och Norrbottenspets.

Plats: Åsarna Skicenter Åsarna 78 km söder Östersund efter E45.

Domare: Ewa J-son Widstrand.

ID & vaccinationskontroll börjar 09.00.
Bedömning börjar 10.00.

Anmälan och upplysningar: 
Senast Torsdag den 20 Mars till: 

Lennart Jönsson,  Nyvägen 9,  830 51 Offerdal.

Avgifter: Valpklass 4-9 mån 0 kr. Övriga klasser 250: -.
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg:137011-3.

OBS! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före. 
Servering finns i anslutning till utställningen.

Vid behov av boende kontakta:
Åsarna Skicenter Britt-Marie Svensson 0687-30230.

Välkomna till Jämtland/Härjedalen.

SSF Medelpad inbjuder jaktprovsintresserade till

DoMaRUTBILDNING
Intresseanmälan görs till: Kjell Pettersson, 0691-20735 /070-3989819 eller

Bengt-Olof Norberg, 060-25444/070-6313298 

Välkommen! SSF Medelpad
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Hundutställning i Vemdalen.
Lördagen den 24 November.

SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning 
för Finsk- och Norrbottenspets.

Plats: Vemdalen.
  Domare: Staffan Forslund.

Anmälan och upplysningar: Senast Fredag den 9 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: 137011-3.

OBS! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före. 

Servering samt lotterier med fina priser. Välkomna!

Hundutställning i Piteå
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för

Finsk spets och Norrbottenspets i Piteå 

Lördagen den 24 november 2007
Plats: Ridhuset, Grans Naturbruksskola, Öjebyn

Domare: Aina Lundmark
Tid: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00

Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.

Anmälan: Skriftlig senast 16 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 Piteå!

anmälan till jaktprov
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provet. 

Komplett ifylld anmälan skall ske på blankett som bifogas tidningen Ståndskall 
(blanketten finns även att hämta hem från SSF:s hemsida www.ssf-spetsar.nu).
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Finsk spets
Roland Lundgren 
Hällfors 48 , 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77

Birger Backebjörk
Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas 
Tel. 0975-510 05

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

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

Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina 
Tel. 0940-557 54, 070-688 45 53

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

Avelsråd

alftautställningen
Söndagen den 3/6 anordnade som van-
ligt SSF Gävleborg utställning i Alfta. 40 st 
hundar blev bedömda av domare Staffan 
Forsslund från Storvik.
BIS Röjbackens Labb 
Solen sken ikapp med Jan Erik Gudru från Färnäs 
som med sin fi nska spets Röjbackens Labb korades 
till Bästa skällande fågelhund. 
Alltså en repris från ifj ol, med enda 
skillnaden att i år fi ck han också ett 
cert med sig hem. Grattis! 
Bästa Norrbottenspets 
Bästa Norrbottenspets blev 
Pötbobäckens Alka, ägare Lars 
Krantz Ockelbo. En mycket fi n 
rasrepresentant. Jag passar också på 
att tacka närvarande funktionärer 
med förhoppning om en lika bra 
utställning nästa år.

Resultat 
För övriga resultat hänvisar vi till SSF:s hemsida 
resultat utställningar 2007 alternativt http://kennet.
skk.se/hunddata/.
Klicka på Sök tävlingar- Tävlingsdatum 20070603- 
Ort/lokalklubb- Alfta.

SSF/Gävleborg
Jan Andersson

Jan Erik Gudru från Färnäs som med Röjbackens Labb 
som korades till Bästa skällande fågelhund.

Best In Show

Röjbackens Labb
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Jaktprov 
Norrbottens Kust och Inland 2007

6-7 oktober Råneå/överkalix, KM Nalles Minne
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, 
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61

27-28 oktober Råneå/överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, 
Tel 0920-301 37, 070-559 36 69

10-11 november Råneå/överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, 
Tel 0923-133 90, 070- 316 20 67, 070-575 93 90

wBetalning sker enligt överenskommelse med anmälningsmottagaren efter bekräftelse om start. Vid för 
många hundar anmälda äger lokalklubbens hundar företräde. Efter startbekräftelse är anmälan bindande. 
Startavgift är 250 kr/start.

Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan start. 
Startavgiften 250 kr betalas in på PG 98 04 77-4 när provdag faställts. Eventuell reseersättning till 
domaren tillkommer och betalas av hundägaren direkt till domaren vid provtillfället.
  
Ta chansen att meritera din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och tillfälle. 
Om dugliga provmarker saknas kan eventuellt klubben hjälpa till med detta. 

Jaktprov 2007

Odensalaskogens Kasper
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angående byte av klass på utställning
Följande är exempel på när ringsekreter-
are ska godkänna byte av klass, eventuellt 
efter kontroll med bestyrelsen:

Hunden har blivit 
svensk utställningschampion
Hund som i katalogen ar inlagd för tävlan i öppen 
klass och på utställningsdagen meddelar ägaren att 
efter att anmälan insänts, har hunden blivit svensk 
utställningschampion. SUCH. Hunden ska flyttas 
till championklass. (se Utställningsbestämmelserna, 
hund som uppnått SUCH, kan endast delta i 
championklass)
Hunden har erövrat meriter för deltagande i bruks-
/jaktklass. Hund som i katalogen är inlagd i exem-
pelvis öppen klass och på utställningsdagen med-
delar ägaren, ringsekreteraren att efter att anmälan 
insänts har hunden erövrat meriter för deltagande 
i bruks- eller jaktklass. Hunden kan om ägaren så 
vill, flyttas till bruks-/jaktklass (se Utställningsbest
ämmelserna).

Hunden har ej åldern inne 
för att tävla i klassen.
Hund som i katalogen lagts in i exempelvis ung-
hundsklass trots att den inte uppnått ålder för klas-
sen dagen innan utställningens första dag och borde 
anmälts i exempelvis juniorklass. Hunden ska flyttas 
till rätt klass.
OBS! På World Dog Show 2008 är det EJ tillåtet 
att byta klass.

Följande är exempel på byten av klass där 
ringsekreterare ska säga nej:

Hund som är utländsk utställningschampion och är 
anmäld i championklass, men på utställningsdagen 
kommer ägaren till ringen och vill byta till öppen 
klass, för att kunna tävla om certifikat för att eventu-
ellt kunna bli svensk utställningsehampion, SUCH.
Hunden får i ovanstående fall ej byta klass. Den är 
champion och är berättigad att tävla i den klass till 
vilken den är anmäld.

Hund som är utländsk utställningschampion och 
anmäld i öppen klass, men på utställningsdagen 
kommer ägaren till ringen och vill byta till cham-
pionklass för ägaren tror att den är felaktigt anmäld 
då den ju är utställningschampion i annat land. Byte 
av klass i detta fall är ej tillåtet. Hunden är ej svensk 
utställningschampion. SUCH och är berättigad att 
tävla i den klass till vilken den är anmäld.

Hund som är anmäld i öppen klass och inlagd i 
katalogen i öppen klass, men på utställningsdagen 
kommer ägaren och påstår att hunden är anmäld 
till unghundsklass och vill byta till unghundsklass. 
Tillkalla bestyrelsen som får kontrollera till vilken 
klass hunden är anmäld. Hunden måste tävla i den 
klass till vilken den är anmäld och får alltså inte byta 
på utställningsdagen såvida inte arrangören lagt in 
hunden fel i katalogen utifrån anmälan.

OBS! Utställare är skyldig att ta reda på gällande 
Utställningsbestämmelser innan anmälan.

OBS! Resultat stryks i det fall hunden bytt klass 
otillåtet.

Med vänlig hälsning
SVENSKA KENNELKLUBBEN

Ann-Sofi Flygare e.u.

Devil spanar in fisken
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Kvitmåsan's Jokk
Äg. Carl Jones Åsele 16 år

Carl kom till Åseleprovet 2007 med en väl-
tränad Nobshanne av toppklass. På sina två 
första starter någonsin lyckades Jokk skälla 
ihop 84p på torsdagen och 76p på fredagen.

Vinnare åsele förhöstprov 2007

Resultatlista från jaktprov i 
Åsele 17-19 augusti
Torsdag och Fredag
Viterlidens Trollan äg Hubert Förster .............. 51p - 71p
Börknäs Riitta äg Jonas Sihlen ........................ 55p - 65 p
Tunnersjöbäckens Lazy äg Stefan Nordström ... 20p - 49p
Aiko äg Gunnar Orädd  ................................ 69 p - 38 p
Busjögläntans Pirjo äg Lars Jonsson  .............. 19 p - 58 p
Börknäs Kirro äg Göran Wikman  ................. 82 p - 75 p
Tjäder fj äderns Diana äg Birgitta Jonsson ...... 80 p - 73 p 
Uppfl ogets Piki äg Stefan Ohlsson ................. 46 p - 82 p 
Lockskogens Boss äg Th omas Arnqvist  ......... 41 p - 58 p 
Raskfl ons Kayo äg Björn Th uresson  ................ 55 p - 4 p 
Kvitmåsans Jokk äg Calle Jones  .................... 84 p - 76 p 
Pötbobäckens Vilma äg Peter Johansson ........ 79 p - 48 p
Tjäder fi ghtens Woxx äg Emil Borg  ................ 54 p - 7 p 

Lördag och Söndag
Pohjanukon Kea äg Mattias Åkerstedt  ......59 p - uteslut.
Tunnersjöbäckens Laff e äg Lars Stighall ..................  51 p
Latanjarkas Skikki äg Hans Sparrman ...................... 81 p
Tail tips Indra Eika äg Karl-fredrik Viklund .. 61 p - 43 p 
Tina äg Peder Stenbom  ................................. 51 p - 71 p
Holaforsens Omega äg Görgen Jonsson  ........ 64 p - 65 p
Tjäderlekens Akka äg Karl-Göran Johansson . 83 p - 76 p
Sörlidbäckens Chili äg Göran Hellström  ...... 52 p - 60 p
Domarboskogens Boss äg Roger Olsson  ....... 78 p - 62 p
Domarboskogens Dacke äg. Ulrika Nordgren  ........ 50 p
Tjäder fi ghtens Worm äg. Per Vedbring  ........ 36 p - 22 p
Knaftskogens Maja äg. Kjell-ove Karlsson  ..... 59 p - 48 p
Våtsjöbergets Katti äg. Tommy Ferm  ............. 52 p -79 p
Tjäder fi ghtens Tanja äg. Tord Isaksson  ......... 59 p- 73 p
Tjäder fi ghtens Tello äg. Jonas Halin  .............. 5 p - 68 p

Vi återkommer med reportage i nästa nr!
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Rapport från 

ångermanland
Med facit i hand kan man bara stå och gapa över 
höstens jaktprovsverksamhet. Sedan klubben 
startades har vi inte haft så få starter samtidigt som vi 
inte haft så mycket fågel sedan 1984. Den ekvationen 
får i alla fall  inte jag att gå ihop. Förhoppningsvis 
ligger förklaringen i ett generationsskifte i hun-
dmaterialet. Många har färdigmeriterade hundar 
som fortfarande har några år kvar innan en påtänkt 
ersättare anskaffas. Skulle det vara intresset för jak-
tprov som svalnat är det illa. Jag kan förstå att det 
moderna skogsbruket ställer till det, men jaktproven 
och utställningarna är de enda objektiva fakta som 
våra avelsråd har att gå efter. Utan dessa uppgifter 
har avelsråden en mycket tung motbacke att kämpa 
emot. I slutändan blir det du och jag som drabbas 
av ett hundmaterial som ingen egentligen är nöjd 
med. De prov och utställningar som vi med mångas 
ideella insats gör gäller kommande generationer av 
skällande fågelhundar. Nu till roligare tankegångar, 
här följer årets jakt och utställningsresultat i sam-
mandrag.

Här följer de hp- och ck-meriterade hundarna från Bredbynutställningen

Norrbottenspets
Lockskogens Boss, äg. Thomas Arnqvist ........................................... 1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 1 bhkl, BIM
Lockskogens Abbe äg, Carola Sidevärn .............................................................1 ökl, 1 ökk, ck, 2 bhkl 
Tail Tip’s Indra III, äg, Karl-Fredrik Wiklund ........................................... 1 ökl, 1 ökk, ck, 1 btkl, BIR        
Finsk spets
Birk, äg. Tomas Björklund  ....................................................................................................1 valp, hp
Fort Hjort Trix, äg. Egon Rongden  ....................................................................... 1 junkl, 4 junkk, ck
Kolåsens Rippo, äg. Fredrik From .........................................................................1 junkl, R junkk, ck
Njavvedalens Rokko, äg. Mats-Ola Schenell .............................................. 1 junkl, 1 junkk, ck, 3 bhkl
Utterdalens Bikku, äg. Robert Ullmark ................................................................. 1 junkl, 3 junkk, ck
Utterdalens Pajjo, äg. Mats Olof Mattsson ................................................ 1 junkl, 2 junkk, ck, 4 bhkl
Skakelbergets Rappe, äg. Matti Torvela ...................................................... 1 jkl, 3 jkk, ck, cert, R bhkl
Tjäderfightens Worm, äg. Per Vedbring ............................................. 1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 1 bhkl, BIR
Tjärstubbens Kärki, äg. Mikael Olsson .......................................................1 jkl, 2 jkk, ck, cert, 2 bhkl
Vackervikens Aija, äg. Rolf Nilsson ........................................................................................1 valp, hp
Ophera’s Irja, äg. Roger Olsson ..............................................................................1 junkl, 2 junkk, hp
Tjäderlekens Aino, äg. Peder Ragnarsson ...............................................................1 junkl, 1 junkk, hp
Mickelsåsens Runja, äg. Tore Jonsson ................................................ 1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 1 btkl, BIM

Skorped 19-20/8
11 starter, resultat ett första pris, två andrapris och 
fyra tredjepris. 
Bästa resultat: Tjärstubbens Rusko-Aika, 76p, ägare 
Fredrik Söderlund
Näsåker 30/9-1/10 Mittkampen
13 starter, resultat: ett andrapris och två tredjepris.
Bästa resultat: Tapion Sipi 70 poäng, ägare Kaj 
Lappalainen.
Rörliga prov på skilda platser
5 starter, resultat: ett förstapris och tre tredjepris.
Bästa resultat: Tjärstubbens Rusko-Aika, 84p, ägare 
Fredrik Söderlund
Nya championhundar
Efter höstens jaktprov kan Tjärstubbens Rusko-Aika 
titulera sig Such Sjch.
Bredbynutställningen 17/2
7 norrbottenspetsar och 25 finskspetsar bedömdes 
av Aina Lundmark som inte hade en alldeles lätt up-
pgift. Jämnheten hos de utställda hundarna krävde 
nog hennes fulla kompetens, heder åt domaren 
och hennes bisittare Susanne Olsson och Monika 
Jonsson. 

RaPPoRT FRåN åNGeRMaNLaND
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Årsmötet
Tjärnstugan i Bredbyn fick i vanlig ordning inhysa 
årsmötet som hölls den 27/1. Före årsmötet fick alla 
intresserade lyssna till ett föredrag av Kurt-Olov 
Edström, Åsele. Han kan väl närmast kalla sig spe-
cialist på tjäderns liv och leverne. Föredraget rekom-
menderas varmt om tillfälle återkommer!  

Vid årsmötet utsågs följande styrelse:
Ledamot/ordförande:  ........... Fredrik Söderlund
Ledamot/sekreterare:  ......... Mats Olof Mattsson
Ledamot/kassör:  ...................... Roland Eriksson 
Ledamot:  ................................. Kaj Lappalainen
Ledamot:  ............................... Peder Ragnarsson
Suppleant:  ................................... Anders Molin
Suppleant:  ................................... Per Tjärnlund

RaPPoRT FRåN åNGeRMaNLaND

Hektisk tid
Det har varit en hektisk tid för mig sendan årsmötet 
med att bl.a. komma ikapp med alla beslut som är 
tagna historiskt sett och även under detta år, man 
kan väl säga att detta har varit som att hoppa rakt 
in i lejonets kula.
Nya uppgifter
I och med att man byter kassör är det mycket som 
ska klaffa, byta adresser, kontakta myndigheter m.m. 
detta sker inte helt friktionsfritt, något som en del 
av er märkt. Saknar ni t.ex. ersättningar  av något 

Ledare forts... slag kontakta mig så reder vi upp detta på bästa sätt. 
Vi närmar oss jaktprovstider och jag vill påminna 
provledare och de i klubbarna som vet vad som finns 
i form av protokoll och skogskort, att ni beställer 
detta i god tid inför starten för jaktproven. Detta är 
en vädjan på grund av att jag kommer att påbörja 
en flytt ner mot sydligare bredgrader, nämligen till 
Tierp. Flytten sker under senare delen av september. 
Jag hade inte tänkt nämna något om ekonomin i 
klubben, till detta kommer jag noga att återkomma 
framöver, men något glädjande är att medlemsanta-
let verkar öka.  

Ivar Karkiainen

Pontus Hellström med Chili & Aya på fjällvandring
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Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070917  Övertorneå/Överkalix
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070918  Övertorneå/Överkalix
x  03 Nedre Norrbotten 20070922  Arvidsjaur
x  10 Mellansverige 20070922  Höljes
 x 11 Sydsverige 20070922  Grängesberg-Högfors
x  03 Nedre Norrbotten 20070923  Arvidsjaur
x   10 Mellansverige 20070923  Höljes
 x 11 Sydsverige 20070923  Grängesberg-Högfors
 x 06 Ångermanland 20070927  Skorped
 x 06 Ångermanland 20070928  Skorped
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070929  Storuman
 x 06 Ångermanland 20070929  Resele - Ådalsliden
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070929  Vemdalen Skallkungen
 x 08 Medelpad 20070929  Matfors-Stöde
 x 09 Gävleborg 20070929  Kårböle
 x 10 Mellansverige 20070929  Noppikoski
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070930  Storuman
 x 06 Ångermanland 20070930  Resele - Ådalsliden
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070930  Vemdalen Skallkungen
 x 08 Medelpad 20070930  Matfors-Stöde
 x 09 Gävleborg 20070930  Kårböle
 x 10 Mellansverige 20070930  Noppikoski
 x 01 Övre Norrbotten 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20071001 20071031 Rörliga prov
  x 05 Västerbottens Lappmark 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20071004  Skorped
 x 06 Ångermanland 20071005  Skorped
 x 01 Övre Norrbotten 20071006  Jokkmokk-Porjus
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071006  Råneå/Överkalix
 x 03 Nedre Norrbotten 20071006  Kåbdalis-Tiellejaur
x  04 Västerbottens Kustland 20071006  Bjurholm
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071006  Voitjajaure
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071006  Börtnan
 x 01 Övre Norrbotten 20071007  Jokkmokk-Porjus
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071007  Råneå/Överkalix
 x 03 Nedre Norrbotten 20071007  Kåbdalis-Tiellejaur
x  04 Västerbottens Kustland 20071007  Bjurholm
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071007  Voitjajaure
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071007  Börtnan

Jaktprov 2007-2008
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Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort
 x  01 Övre Norrbotten 20071013  Jokkmokk-Porjus
 x 01 Övre Norrbotten 20071014  Jokkmokk-Porjus
 x 06 Ångermanland 20071015  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071015  Offerdal
 x 06 Ångermanland 20071016  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071016  Offerdal
 x 06 Ångermanland 20071018  Resele - Ådalsliden
 x 09 Gävleborg 20071018  Glöte
 x 06 Ångermanland 20071019  Resele - Ådalsliden
 x 09 Gävleborg 20071019  Glöte
 x 01 Övre Norrbotten 20071020  Jokkmokk-Porjus
 x 03 Nedre Norrbotten 20071020  Arvidsjaur
 x 01 Övre Norrbotten 20071021  Jokkmokk-Porjus
 x 03 Nedre Norrbotten 20071021  Arvidsjaur
 x 06 Ångermanland 20071022  Skorped
  x 07 Jämtland/Härjedalen 20071022  Vemdalen
 x 06 Ångermanland 20071023  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071023  Vemdalen
 x 06 Ångermanland 20071024  Backe
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071024  Vemdalen
 x 10 Mellansverige 20071026  Djura
 x 01 Övre Norrbotten 20071027  Kiruna-Vittangi
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071027  Råneå/Överkalix
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071027  Åsele
 x 10 Mellansverige 20071027  Djura
 x 01 Övre Norrbotten 20071028  Kiruna-Vittangi
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071028  Råneå/Överkalix
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071028  Åsele
 x 10 Mellansverige 20071028  Djura
 x 06 Ångermanland 20071029  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071029  Börtnan
 x 06 Ångermanland 20071030  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071030  Börtnan
 x 01 Övre Norrbotten 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 01 Övre Norrbotten 20071103  Jokkmokk-Porjus 
 x 01 Övre Norrbotten 20071103  Kiruna-Vittangi
 x 09 Gävleborg 20071103  Lill Öjungsbo

Jaktprov 2007-2008
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Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort
 x 10 Mellansverige 20071103  Fredriksberg
 x 01 Övre Norrbotten 20071104  Jokkmokk-Porjus
 x 01 Övre Norrbotten 20071104  Kiruna-Vittangi
 x 09 Gävleborg 20071104  Lill Öjungsbo
 x 10 Mellansverige 20071104  Fredriksberg
 x 06 Ångermanland 20071105  Skorped
 x 06 Ångermanland 20071106  Skorped
 x 01 Övre Norrbotten 20071110  Jokkmokk-Porjus 
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071110  Råneå/Överkalix
 x 10 Mellansverige 20071110  Östmark
 x 11 Sydsverige 20071110  Björsjö-Högfors
 x 01 Övre Norrbotten 20071111  Jokkmokk-Porjus 
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071111  Råneå/Överkalix
 x 10 Mellansverige 20071111  Östmark
 x 11 Sydsverige 20071111  Björsjö-Högfors
 x 01 Övre Norrbotten 20071117  Kiruna-Vittangi
 x 10 Mellansverige 20071117  Fredriksberg
 x 01 Övre Norrbotten 20071118  Kiruna-Vittangi
 x 10 Mellansverige 20071118  Fredriksberg
 x 01 Övre Norrbotten 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071201 20071231 Rörliga prov
 x  06 Ångermanland 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 01 Övre Norrbotten 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 05 Västerbottens Lappmark 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20080301  Saxdalen
 x 11 Sydsverige 20080302  Saxdalen
 x 11 Sydsverige 20080303  Saxdalen
 x 11 Sydsverige 20080304  Saxdalen
 x 11 Sydsverige 20080305  Saxdalen
 x 10 Mellansverige 20080329  Höljes
 x 08 Medelpad 20080329  Matfors-Stöde
 x 08 Medelpad 20080330  Matfors-Stöde

Jaktprov 2007-2008
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Radaktören 
har ordet...
Fågeltillgången
Det brukar snackas fågelföryn-
gring i början av jaktsäsongen. 
En snabb sammanfattning på hur 
det ser ut på SSF Lappmarkens 
jaktmarker blir STRÅLANDE! 
Det flasar i varenda buske...
Utställning
Ingen har väl undgått debatten om våra utställningar. 
Frågan har luftats och besvarats i Ståndskall och den 
bordläggs tills vidare i detta forumet. Min egen åsikt 
är att när man sysslar med subjektiva bedömningar så 
kan man aldrig få en helt enhetlig linje. Strävan mot 
att göra den linjen lite rakare ligger på dem som är ans-
variga för rasen, det är där jag tycker att man ska lägga 
tonvikten. Däremot så tycker jag att alla förslag är bra 

Göran Hellström

tills det kommer ett bättre. Konstruktiv kritik bygger 
upp och för utvecklingen framåt. Man lever inte alltid 
som man lär men det är en tanke man kan ta till sig. 
Förhöstprov i Åsele
Hade förmånen att bedöma en helt underbar tik från 
Kalix, Tjäder Fightens Tanja. Tord Isaksson som äger 
hunden ska känna sig stolt! Hon skällde 4 långa jobb. 
Alla fåglarna hade jag med lätthet kunnat skjuta. 
Hennes förföljande var tyvärr för kort för att det skulle 
räcka till ett 1:a pris, det slutade på försmädliga 73 p. 
Om det rådde svält i Lappmarken så vet jag dock vilken 
hund som jag skulle kalla in. 
Jaktpremiär
Premiären sker på hemmamarker boendes i en 
Moskoselkåta. När ni läser detta är jaktresan redan 
avklarad och förhoppningsvis har jag fått skjuta en få-
gel för en Nobs, det lär vara mycket komplicerat. En 
god vän till mig har en bra tik så förhoppningsvis  kan 
det gå om vi har gudarna med oss!        

Göran Hellström

Baddare
Tre bilder på Tarro 3,5 år 
som är en riktig badkruka. 

Så  fort han får chansen så badar han. På jakt är det 
aldrig några  problem när det är mycket vatten, han 
forcerar te.x. bäckar med glädje. Jag vill gärna dela 
med mig av Tarros badglädje till Ståndskalls läsare.

Foto/Ägare: Stefan Holm Luleå

��



Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0971/102 36  Org nr: 894701-2806 
Adress: Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk.  Hemsida:  http://www.ssf-spetsar.nu

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

Vice ordförande 
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, e-post  kristerm@privat.utfors.se

Vice sekreterare 
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/20208, e-post: ove.sjostrom@bredband.net

Kassör  
Ivar Karkiainen, Timmermansgatan 13, 982 60 Porjus, 0973-10280, e-post: 097310280@telia.com

Ledamot 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com    

Ledamot 
Börje Svensson, Alderkittsvägen 32, 792 90 Sollerön, tel. 0250-222 80, e-post sarlarsgard@hotmail.com

Hedersledamöter
Björn Lundberg , Söderhamn, Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, 
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.

Avelsrådskommitté
Sammankallande  - Birger Backebjörk 

Finsk spets, täckhundsanvisning:
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel  0975-510 05, e-post: b.backebjork@imeganet.se
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, e-post: alf.borgstrom@
vilhelmina.ac

Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977 – 102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se

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
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal.  tel. 0651-165 17, e-post jaaan@swipnet.se

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

Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan Ove Sjöström, adress se ovan och Ivar Karkiainen, adress se ovan
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57

Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
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: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910 – 58 05 20, e-post l.michael.holmberg@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 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-20559, e-post silverplats@telia.com

Nedre Norrbotten
Postgiro: 48 95 27-2
Ordförande: Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6645570, 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, e-post christer.villman@teila.com

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 66e-post:  tj@vindeln.net

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: Fredrik Söderlund, Västeralnö 195, 894 95 Moliden, tel. 0660-37 90 69, e-post fredriksoderlund@tele2.se
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 155, 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  Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, tel. 0691-66 32 20, e-post spetsgardens@glocalnet.net
Sekreterare: Egon Rongdén, Berglundavägen 1, 860 30 Sörberge, tel 060-570062, 0705-131433, egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 060-409 72, e-post matti.tovela@metso.com

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: ka.karlsson@hotmail.com

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, 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

Dunder äg. Petter Kock, Umeå
Dunder äg. Petter Kock, Umeå NalleNalle

Kita äg. Peter Persson Storuman. Foto: Kjell Brännström, RåneåKita äg. Peter Persson Storuman. Foto: Kjell Brännström, Råneå

��


