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Anders Morin

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 2, 2015

Hej på er!

Mitt namn är 
Anders Morin och jag 
blev invald i 
riksstyrelsen på årsmötet i april. Jag 
tackar för förtroendet och en liten 
presentation är således på sin plats.
Enligt kyrkböckerna är jag inne på mitt 
53:e år, född 1962, vilket säkert 
stämmer trots att jag känner mig 
väldigt ung i sinnet och har ett närmast 
barnsligt intresse för det här med spet-
sar och jakt med skällande fågelhund. 

Född och uppvuxen i Sangis, en by i Kalix kom-
mun i Norrbotten, och bor numera i Kalix. Jag 
har arbetat i VVS-branschen i 35 år.  Min familj 
består av min fru, våra två barn, son och dotter, 
26 och 24 år gamla och våra finska spetsar Nalli 
och Maija, den senare är ny i familjen och bara 10 
veckor gammal.

Min jaktliga bana började tidigt, jag följde intres-
serat mina morbröders jaktberättelser och bevakade 
noga byns älgjakt. Jag ”jagade” själv och satt på 
pass i skogsbrynet med min träbössa, 6 år gammal.
När jag blev lite äldre kunde det på den tiden 
hända att man gav sig av till skogs och smög med 
sig ett gevär. Nuförtiden skulle nog nationella 
insatsstyrkan rycka ut om någon träffade på en 
beväpnad 14-åring.

Jag jagade det mesta, älg, fågel, hare, räv, sjöfågel, 
mård och mink. Fågeljakten bedrevs ofta med min 
brors vorstehhundar eller som toppjakt, men det 
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Utgivningsplan
 

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

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

e-post: standskall@it4unet.se
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.

Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

Kommitéer se hit!
Gällande införanden i Ståndskall...

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

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

Maila manus till: 

standskall@it4unet.se
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Ledare forts...

fanns hela tiden en längtan efter en egen hund, 
en spets. Nu ägnas nästan all tid till fågeljakt med 
hundarna och fångst och jakt av mård vilket ger en 
lång säsong för hundarna.
Min morbror jagade med finska spetsar och kanske 
väckte det intresset hos mig.
Jaktjournalen var då småviltjägarens tidning med 
flera duktiga fågeljägare som skribenter, det var 
artiklar om jakten och nyhetsreportage från de 
stora jaktproven i både Sverige och Finland vilket 
gjorde bra reklam för vår jakt och säkert lockade 
många att börja. Idag är det tyvärr älg, björn och 
grisreportagen som dominerar. 

1990 skaffade vi vår första spets, en Norrbottens-
spets vid namn Tarja. Nu var det tyvärr inget lyckat 
köp eftersom hon var en nervös och osäker hund 
som blev aggressiv mot barn och situationen blev 
ohållbar. När vi sen skaffade ny hund gjorde vi 
bättre kontroll av föräldrarna till valpen. Ett tips 
till alla som ska köpa valp för första gången är att 
kolla med avelsråden att uppfödaren är seriös. Vi är 
nu inne på vår fjärde finnspets och vi trivs mycket 
bra med rasen. Jag är absolut inte någon rasfanati-
ker och jag gläds över att Nobsen nu tycks bli mer 
populär igen hos fågeljägare.

Så tog jag då mod till mig och anmälde min hund 
till jaktprov och eftersom klubben hade hjälp-
samma domare som gav lite råd och tips gav det 
mersmak. På lokalklubbens årsmöten träffade jag 
likasinnade och kontakter skapades.
Jag hamnade så småningom i lokalklubbstyrelsen 
och har varit ledamot, sekreterare och ordförande i 
många år. Jag utbildade mig till domare, provle-
dare och är utbildare av jaktprovsdomare, jag har 
tidigare ingått i riksklubbens valberedning några år 
och är nu alltså ledamot i riksstyrelsen som verkar 
vara en bra fungerande styrelse där alla är villiga att 
arbeta för medlemmarnas bästa.

Jag vill påtala vikten av att vi alla jaktprovsdomare 
tar bra hand om nybörjare som vill starta sin hund 
på jaktprov. Om vi gör det får vi fler som blir 
intresserade och vill hjälpa till i klubben. Att det är 
svårt att rekrytera funktionärer är inget unikt för 
vår klubb, det gäller i de flesta föreningar, hund-
klubbar, idrott eller politik.

Så killar och tjejer, gubbar och gummor, dra ert 
strå till stacken och gå några jaktprov med hunden 
för klubbens avelsarbete och för uppfödarens skull. 
Kom ihåg att jaktprov inte är en tävling utan ett 
sätt att hålla koll på rasernas jaktliga utveckling. 
Och ge inte upp om det inte lyckas på första 
starten.
Skallkungen och Nordiska Mästerskapen är 
tävlingar som sätter lite guldglans på det här med 
jaktprov men något större värde för avelsarbetet har 
de inte. 

När detta skrivs i juli månad har det kommit några 
försiktigt positiva rapporter om fågelföryngringen.
När Ståndskall nr 3 kommer i brevlådan i septem-
ber vet vi svaret.

Med önskan om en bra höst till er alla
Anders Morin
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SSF Riksklubben har bytt bank! 
- Postgirot är avslutat -

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

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

Maila manus till: standskall@it4unet.se

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

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

skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.

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

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

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

Raskompendium:
Medlemmar 150.-

Icke medlemmar 300.-
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Har ni bytt adress?
Om ni byter adress så måste ni kontakta vår medlemshanterare.

Maila adressändring till: 
tommy78550@gmail.com

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

Be dessa kontakta mig med ny adress

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

MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF

Meddelar ni inte 

adressändring kan vi 

inte skicka ut tidningen.

Vaalo
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EFTERLYSNINGRevidering av prislistor 
2014 
Årets Skällande Fågelhund  och
Kennel Rahans Vandringspris

På grund av två felaktigheter som 
uppdagades i efterhand så tvingades vi 
revidera prislistorna för 2014 gällande 
Årets Skällande Fågelhund samt Kennel 
Rahans Vandringspris. 
På orsak av ett fel i RasData så var ett 
utlyst prov registrerat som rörligt och 
således inte räknats med i summeringen 
av Årets Skällande Fågelhund eller 
Kennel Rahans Vandringspris. 

Detta drabbade SE37145/2012 Skarnäbbens Theia 
som då felaktigt fick 62 poäng i Årets Skällande 
Fågelhund samt 186 poäng i Kennel Rahans 
Vandringspris.
Efter korrigering där det felande provet på 
80 poäng (Vilhelmina 2014-08-24) räknats 
med ger det 66,5 poäng och en andraplats för 
SE37145/2012 Skarnäbbens Theia i Årets Skäl-
lande Fågelhund. Det ger dessutom 225 poäng och 
förstaplats i Kennel Rahans Vandringspris.

Det andra felet som helt och hållet är mitt eget 
är att jag fullständigt missat att Mattias Åkerstedt 
anmält ett utländskt prov för medräkning i Kennel 
Rahans Vandringspris gällande SE37147/2012 
Skarnäbbens Nea. 
Med detta utländska prov på 78 poäng (Taival-
koski, Finland 2014-11-09) får SE37147/2012 
Skarnäbbens Nea 218 poäng och en tredjeplats 
i Kennel Rahans Vandringspris. Dessa 78 poäng 
ersätter de tidigare medräknade 59 poängen (Vil-
helmina 2014-08-23) vilket då gav slutsumman 
199 poäng.

Jag ber alla inblandade innerligt om ursäkt och jag 
ska göra mitt bästa för att detta inte skall upprepas 
kommande år. Reviderade prislistor finns i Stånds-
kall nr. 2, 2015.

Anders Lundberg, 
Dataansvarig Jaktprov SSF, 
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EFTERLYSNING
EFTERLYSNING
Alla vill vi att vår nästa hund ska vara 
fantastisk; en god kamrat, snygg, 
frisk och en fantom i skogen…
För att det ska vara möjligt behöver 
avelsarbetet inom SSF bedrivas i den 
riktningen. 
Det största problemet med den uppgiften är att våra 
avelsbaser är små. Endast omkring tre procent av 
Norrbottenspetsarna och Finska spetsarna används 
i aveln idag.                                                                    
Ett skäl till att få hundar används är att SSF saknar 
information om de allra flesta hundarna då tyvärr 
alldeles för få startar på jaktprov.
Av den anledningen uppmanar vi er hundägare som 
har fungerande jakthundar att anmäla er hund och 
starta på jaktprov. Många lever i den villfarelsen 
att jaktprov är endast för ”kanonhundar ”vilket är 
helt fel. Proven som pågår i 3-4,5 timmar är väldigt 
likt vanlig jakt förutom att man inte bär vapen, en 

vanlig skogspromenad med en domare som kan ge 
tips under provet. Det är alltså inga märkvärdigheter 
utan om du har en hund som det går att skjuta fågel 
för så är chansen stor att hunden blir jaktprovsmeri-
terad. Redan när några fåglar är fällda så är det dags 
för jaktprov. Det är till stor hjälp för oss i avelsar-
betet. Du kommer dessutom att träffa andra med 
samma intresse för trädskällarjakten och våra raser 
och upptäcka hur roligt vi har tillsammans.

Jaktproven är antingen så kallade ”Ordinarie Prov” 
som går av stapeln på ett förutbestämt datum och 
på marker inom ett visst område. På ordinarie prov 
lottas domare och provområden bland startande 
hundar. Därutöver finns så kallade ”Rörliga prov” 
som man kan gå på marker som man känner till och 
med möjlighet att välja tillfälle. 

Uppgifter om hur du går till väga för att anmäla din 
hund finns i Ståndskall nr 2 som utkommer i början 
av juni varje år. Ta gärna kontakt med anmälnings-
mottagaren i din lokalklubb för mera information.

Väl mött på jaktproven i höst!

Hundutställning i Luleå
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för 

Finsk spets och Norrbottenspets i Luleå. 

Lördagen den 21 november 2015.
Plats: Skanska Maskin, Kallaxvägen 191, 975 95 Luleå

Domare: Arvid Göransson

Tider: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00
Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.

Anmälan: Skriftlig senast 10 november till:
Kjell Sundström, Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur. Tel: 073-520 24 06

Använd anmälningsblanketten från Ståndskall. 
Blanketten finns även att ladda ner på www.tradskallare.se

Anmälningsavgifter:
Valpklass och veteranklass: 100:-. Övriga klasser: 300:-. Anmälningsavgiften betalas på plats. 

Servering. Välkomna till Luleå
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Jaktprov 2015
SSF Norrbottens Kust och Inland

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

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

Skriftlig anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag.

Komplett ifylld anmälan skall ske på blankett som bifogas tidningen Ståndskall (blanketten finns även att 
hämta hem från SSF:s hemsida www.tradskallare.se). Betalning sker enligt överenskommelse med anmäl-
ningsmottagaren efter bekräftelse om start. Vid för många hundar anmälda äger lokalklubbens hundar 
företräde. Efter startbekräftelse är anmälan bindande. Startavgift är 300 kr/start.

Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare och provledare: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Biträdande provledare: 
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-575 93 90 

Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 3 dagar innan provdag.
Startavgiften för rörliga jaktprov 300 kr/start.
Avgiften betalas in på BG 5588-9927 när provdag fastställts.
Eventuell reseersättning till domaren tillkommer och betalas av hundägaren direkt till domaren vid prov-
tillfället.

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

Klubbmästerskap 2015
Gäller hundförare med hundar som är medlem i NKI. Inget specifikt prov kommer att vara klubb-
mästerskap, utan den hund som tar den högsta enskilda poängen under kalenderåret på utlysta eller 
rörliga jaktprov kommer att bli klubbmästare. Vid ev två lika resultat vinner den yngre hunden. Ett nytt 
vandringspris kommer att bli instiftat och den som blir klubbmästare 2015 kommer att tilldelas detta på 
kommande årsmöte.

Jaktprov 2015
SSF Norrbottens Kust och Inland
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Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

SSF ÅNGERMANLAND

De senaste åren har Klubbmästerskapet 
i Jaktprov ställts in av olika orsaker. 
Av den anledningen har nya regler 
upprättats för att kunna kora en årlig 
Klubbmästare.

SSF Ångermanlands Klubbmästare i Jaktprov tas 
fram genom nedanstående regler.

Regler:

Hundägaren måste vara medlem i SSF 
Ångermanland och jaktprovet måste  anordnas i 
SSF Ångermanlands regi.

Jaktprovstiden för Klubbmästerskapet är mellan 
16 augusti – 31 december årligen.

Rörliga och utlysta jaktprov räknas lika.

De två högsta jaktprovspoängen under 
Klubbmästerskapets jaktprovsperiod räknas.

Om två hundar hamnar på samma jaktprovspoäng, 
vinner den yngsta hunden.

Hundägaren skall själv anmäla till SSF 
Ångermanlands sekreterare vilka jaktprovspoäng 
han vill använda till Klubbmästerskapet. Anmälan 
skall vara SSF Ångermanlands sekreterare senast 
den 10 januari.

Klubbmästaren offentliggörs vid 
SSF Ångermanlands årsmöte.

Styrelsen
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Jaktprov 2015
SSF Västerbottens Lappmark

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

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

Jaktprov 2015
SSF Västerbottens Lappmark

STORUMANUTSTÄLLNINGEN
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

Lördag den 14 november 2015
Röbroskolan, Storuman. 
Domare: Ewa Widstrand

ID-vaccinations kontroll kl 10.00-11.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 11.00

Använd endast blankett som finns på www.tradskallare.se
Anmäl gärna genom e-post Thomas.Jonsson@Brinet.nu. 
Jag svarar med ett ok, för att anmälan ska vara giltig.

Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel 070-668 05 22

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 8 November.

Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739 eller betala på plats. 

Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga klasser 300:-

Servering av hamburgare, dricka, kaffe och te finns på plats.
Välkomna!
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Uppfödare – Se hit!
SSF erbjuder alla valpköpare ett gratis medlemskap för valpar födda efter 1 jan 2015.

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

Uppfödaren skickar över följande sju uppgifter:
1. Namn:

2. Adress:

3. Postnr & Ort:

4. Personnr.:

5. Telefonnr:

6. Mailadress: 

7. Vilken lokalklubb köparen önskar tillhöra:

Skicka uppgifterna till Tommy Lannemar: 

E-post: tommy78550@gmail.com

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

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

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

Bifoga intyg om Championat från SKK.
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Utställning i Borgsjö, Ånge
SSF Medelpad inbjuder till utställning för 

Finsk spets och Norrbottenspets i Borgsjö, Ånge

Söndagen den 6 december 2015
Plats: Brukshundsklubbens anläggning Borgsjö, Ånge.

Domare: Vakant (se www.ssf-medelpad.se)

Anmälan senast den 30 november till:
Anita Hästdahl, Parteboda 221, 841 92 Ånge eller: anita.hastdahl@gmail.com  

Information lämnas av Anita på tel. 070-606 63 06.
Avgiften sätts in på klubbens bangiro nr: 5881-7263

Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr. 
Championhundar gratis!

Servering och lotteri! • Välkommen! • SSF Medelpad

Jaktresa á  la 
Formula 1!
När man åker på en gemensam jaktresa 
är det ständiga målet att kunna äta sig 
mätt på nyskjuten tjäder till middag. 

Vill man försäkra sig om att detta verkligen ska 
ske kan man bjuda in "Tre Nordiska Mästare" på 
en och samma resa! Skulle nedanstående trio sitta 
med nyvässade grillpinnar och värma stångkorv 
över öppen eld så vet vi alla att anledningen till 
detta sitter bakom bössan!

Det vore kul med en redogörelse för hur själva 
jakten gick på den här jaktresan! Kanske någon av 
de inblandad kan skriva ner en redogörelse?

Från vänster:
Obygdens Nätti  äg Anders Morin, NordM 2006, 2008
 Vardos Ralli äg. Oddbjörn Nordhagen NordM 2003
Tiukka äg.  Tore Björnbet, NordM 2009
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SE UCH, SE JCH Tjäderlekens Messi
SE 21497/2012
e SE JCH SE UCH Älgstugans Jerry
u SE UCH SE JCH Björknäs Seri
Uppfödare: Lars Vermelin
Ägare: Johanna och Anders Häggkvist, Vemdalen
Jaktprov
2014-08-16 Vemdalen 77p
2014-10-27 Vemdalen 82p
2014-11-17 Vemdalen rörligt 83p
Utställning
2014-02-27 Ånge CK
2014-12-07 Gudmundsbyn CK
2015-05-23 Östersund CK

SE UCH Odensalaskogens Mira
SE 65685/2010
E. SE UCH Pötbobäckens Zicko
U. Odensalaskogens Cilla
Ägare: Susanna Bäckström, Gåxsjö
Uppfödare: Helena Hansson, Östersund
Jaktprov:
2013-09-28 Storsele, utlyst: 81p
Utställning:
2013-11-09 Vemdalen: excellent,ck, BIR
2015-02-07 Mora: excellent,ck
2015-05-23 Östersund: excellent, ck, BIR

SE JCH Häggingåsens Kiwa
SE26890/2012
E. Fort Hjort Jeppe
U. Viterlidens Tepi
Ägare: Göran Hellström, Storuman
Uppfödare: Daniel Bykvist, Bollnäs
Jaktprov:
2014-08-17 Åsele, utlyst: 75p
2015-08-16 Åsele, utlyst: 79p
2015-08-17 Åsele, utlyst: 81p
Utställning:
2013-11-16 Storuman Very Good
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Hundutställning 
Malung 8 augusti

Tidiga rapporter på morgonen förut-
spådde att det skulle bli en solig och 
varm dag i Malung. Kortbrallor och 
lämpliga kläder kom därför att 
prioriteras med undantag av att jeansen 
fick sitta på då det var en ganska kylig 
morgon hos undertecknad.

Väl på plats insåg man ganska snart att det varit 
falskt alarm och man önskade att man tagit varmare 
kläder med sig då ett kompakt molntäcke omöjlig-
gjorde några värmande solstrålar.
Det var ingen underdrift att konstatera att utställ-
ningen med nöd och näppe blev av då det endast 
var fyra hundar anmälda veckan före och styrelsen 
allvarligt övervägde om att lägga ner sommarutställ-
ningen i Malung. 

Vad är det som händer?! 
Vill inte våra medlemmar längre ha möjligheten att 
meritera sina hundar inom rimliga avstånd, eller är 
det något annat som ligger till grund för det svik-
tande intresset? Fortsättningsvis får en utvärdering 
göras i frågan om utställningens vara eller inte vara!
Nåväl, det bättrade på sig och tack vare att utställ-
ningsansvarige hade is i magen och godtog an-
mälningar efter utsatt sista anmälningsdag så blev 
det till sist 19 startande hundar där 13 av dem var 
Norrbottenspetsar och 6 stycken var Finska spetsar.

Resultat
Resultatmässigt får man väl anse att kvalitén på de 
utställda Norrbottenspetsarna var ovanligt låg vilket 
också avspeglar sig på att inget CK eller ens excel-
lent utdelades till någon av Nobsarna. En högst 
personlig åsikt är att resultaten påverkades av att 
det övervägande var mycket unga och outvecklade 
hundar som ställdes ut och av den anledningen blev 
det som det blev.

Best In Show
Kaksi 
äg. Hans–Inge Dahléns från Gräsmark
Domare: Ewa Widstrand
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Finsk spets
Bland Finnspetsarna såg det lite bättre ut och av de 
sex anmälda fick fyra av dem Excellent men bara en 
fick CK/Cert och kunde ohotad vinna och bli 

Best In Show.
Till husses, (Hans–Inge Dahléns från Gräsmark) 
stora förtjusning vann så den vackra tiken Kaksi 
mycket välförtjänt hela tillställningen och vi får 
därför ge tummen upp och säga ett stort, Grattis!

Ett stort tack till domare Ewa Widstrand som 
utförde ett ypperligt jobb under dagen. Tack 
även till ringsekreteraren Ulla Andersson samt 
utställningsbestyrelsen, Inge Groop, Daniel Jo-
hansson och Björn Sinders och till sist den out-
tröttlige Kjell Welam och hans familj. Kjell 
ansvarade dessutom för hela utställningen! 

En domaraspirant tjänstgjorde vid Ewas sida under 
dagen. Hennes namn var Ann-Chaterine Edoff och 
vi lyckönskar henne inför framtida tjänstgöringar 
och hoppas vi får äran att samarbeta på någon av de 
kommande utställningarna!

Resultat
Resultaten finns att läsa på hemsidorna:
www.tradskallare.se eller www.ssf-mellansverige.se
Tack för visat intresse till alla utställare samt en 
uppmaning… 
Anmäl din hund till jaktprov i höst, utlyst eller 
rörligt. Det är viktigt för våra rasers utveckling 
samtidigt är det jäkligt skoj!!

Ses till hösten!
Ronney Skoog

HEMSIDA 
VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

SSF Västerbottens Lappmark har nu 
en ny adress till hemsidan.

www.ssflappmarken.se

Noppikoskiprovet 
16-17 aug

Efter årets kalla och regniga maj-juni 
var det mycket intressant att åka på 
jaktprov för att se om några föryng-
ringar skett. Tyvärr konstaterades 
endast en tjäderkull under dessa två 
dagar. 7 hundar kom till start. 
Högsommarvärme med temperatur upp 
mot 23 grader gjorde att många hundar 
inte kom till sin rätt. 

Söndag
Söndag 16 aug hade vi totalt 10 FM och 10 F. 
3 st pristagare blev det. 1 st 1:a pris fick 
Furuhedens Sirpa med ett fantastiskt arbete på 
en orrkull. 3:e priser delades ut till  BG Milla och 
Sade. 
 

Måndag
Måndag 17 aug hade vi 9 FM och 6 F. 1 st 3:e pris 
fick Kaunisjärven Akka.
Av dessa 4 st pristagare var det 3 st på förmidda-
garna när temp var något lägre. 
Resultatlista finns publicerat på RAS data.

Ett stort tack till Orsa besparingsskog som upp-
låter mark och boende utan kostnad för 
SSF Mellansverige.

Provledare 
Tommy Lannemar och Anders Albinsson
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Lyckseleutställningen
SSF Lappmarken

SSF Västerbottens Lappmark 
arrangerade i år en utställning i sam-
band med utemässan i Lycksele. Det 
blev lyckat när hela 62 hundar, 
30 Norrbottenspets och 32 Finskspetsar 
ställdes ut, och en stor publik fick 
möjlighet att se och träffa våra hundar. 

Vill tacka Per Sjögren som gjort ett jättejobb med 
att ordna fantastiska priser som hundbur som 
vanns av Anders Hellman och Garmin hundpejl 
vanns av Jens Jonsson grattis båda två. 

Vi ses nästa år!! Garmin hundpejl vanns av Jens Jonsson 

Hundburen vanns av Anders Hellman

BIM och BIR Nobs

Best In Show!
Ulriksdalskogens Tess 

äg. Liz Bertilsson
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Bästa resultat:

Norrbottenspets
Ulriksdalskogens Tess  äg. Liz Bertilsson Ex, Btkl, Cert, Bir

Mys äg. Roland Saitzkoff Ex, Ck

Tjäderskallets Appel äg. Moverare Morgan Ex, Bhkl, Ck, Bim

Klingermyrans Rossi äg. Torbjörn Renström Ex, Ck

Skarnäbbens Milou äg. Viktor risberg Ex, Ck, Cert

Finskspets
Alva äg. Lars Sundholm Ex, Btkl, Ck, Bir

Luokanjarkas Tero äg. Mattias Lind Ex, Bhkl, Ck, Bim

Kvannildalens Lime äg. Nicklas Tossman Ex, Ck

Jahtitaigans Tanu äg. Sven-Erik Lindmark Ex, Ck

Fort Hjort Jonna äg. John Laestander Ex, Ck

Grönbäckarns Leija äg. Peder Ragnarsson Ex, Ck, Cert

Viterlidens Milla äg. Thomas Jonsson Ex, Ck

Voffla äg. Leona Johansson Ex, Ck

BIM och BIR Finsk spets

Bäst i raserna

H
EM

SI
D

A 
VÄ

ST
ER

BO
TT

EN
S L

AP
PM

AR
K

SS
F 

Vä
ste

rb
ot

te
ns

 L
ap

pm
ar

k 
ha

r n
u 

en
 n

y 
ad

re
ss

 ti
ll 

he
m

sid
an

.

ww
w.

ss
fla

pp
m

ar
ke

n.
se

19



Jaktprov med 

Lakansjöbäckens Kirak
Den 16 augusti 2015

På Åseleprovets första dag drog Anders 
Bohm, ägare till Lakansjöbäckens 
Kirak mig som domare under söndagens 
förmiddagsprov. Jag hade endast sett 
hunden i utställningsringen vid något 
tillfälle. Kirak är en vacker hane med 
fin resning, nu skulle den jaktliga 
förmågan visas upp! 

Under resan till provytan fick jag bekanta mig med 
den trevliga hunden och ägaren Anders Bohm från 
Dorotea. Mentaliteten är utmärkt och hunden 
utstrålar ett lugn och självförtroende från första 
stund. Väl framme på provytan visar termometern 
sju grader och förutsättningarna är optimala.
Jag informerar om rutinerna runt provet och 
Anders stryker kopplet och låter Kirak springa 
iväg. Hundföraren tar ut den planerade rutten och 
förväntningarna känns anda ut i fingerspetsarna. 
Den reslige finska spetsen delade inte provgruppens 
val av färdväg utan drar iväg sidledes på en lång 
sökrunda. 
Fågel nr. 1
Ståndskallet börjar eka redan på första riktiga 
sökrundan. Det är nästan 400 meter till upptags-
platsen. När vi kommer in på 100 meter hörs det 
karaktäristiska ockandet av en moderhöna. Skallet 
går i 120 skall/minut med god hörbarhet. Kirak 
har en lugn fågelbehandling och står alldeles stilla 
under trädet för att inte reta tjäderhönan till flykt. 
Jag stöter hönan efter 10 minuter och den förflyttar 
sig bara 60 meter. Det blir nytt skall som jag återi-

Skallobjekt nr. 1

gen stöter efter några minuter. Hönan lämnar då 
området och Kirak återvänder efter förföljandet.
Fågel nr. 2
Kirak börjar skälla 125 meter i provgruppens 
färdriktning. När jag är 50 meter från skallet flyger 
det iväg en järpe från skallplatsen och jag börjar 
misstänka att vi kanske har fel skallobjekt. Efter 10 
minuter går jag in på skallplatsen och för att stöta 
fågeln. Det är till min glädje en tjäderhöna som sit-
ter i en gran. Det är rena djungel runt skallplatsen 
så det går inte att ta en vettig bild på fågeln. När 
tjäderhönan flyger iväg krockar den med ett träd 
och tappar höjd rakt in i undervegetationen. Kirak 
är där två sekunder före mig och nyper hönan. Jag 
hinner precis fånga hunden för att rädda fågeln. 
När jag ber hunden spotta ut fågeln är den helt 
tyst, men jag ser att han verkligen tycker att fågeln 
inte tillhör mig. Vi konstaterar att fågeln inte kom-
mer att överleva och stoppar den i ryggsäcken.
Fågel nr. 3
Provgruppen har bytt riktning och Kirak börjar 
ladda på riktigt rejält i söket. Vi hör vid några 
tillfällen att han hittar fågel långt från oss. Till 
slut kommer det efterlängtade ståndskallet och 
jag tar mig raskt in på markeringsavstånd. Det är 
en tjäderhöna som sitter i en sluttning så efter full 
skalltid försöker jag stöta den uppåt för att den ska 
välja en kortare flyktsträcka. Jag är väl medveten 
om att denna tredje fågel kan betyda ett starkt 1:a 
pris, så jag är mån om att inte förstöra för hunden. 
Hönan väljer naturligtvis en helt annan flyktsträcka 
än min ambition. Hon lägger ut vingarna och 
seglar långt utefter berget över mitt huvud...

Skallobjekt nr. 3
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Fågel nr. 4
Kirak börjar känna av provet men kämpar ändå 
på sökmässigt och finner en ny tjäderhöna några 
hundra meter från provgruppen. När jag kommer 
in på skallet är Kirak lite rörlig, han står inte lika 
stilla som på de tidigare fåglarna som han bevis-
ligen kunde se. Jag skannar av trädet och ser ett 
huvud sticka fram ur kronan på en stor tall. En rik-
tigt grann tjäderhöna som följer mina instruktioner 
och flyr uppåt i sluttningen. Hönar träar om 150 
meter från skallträdet, men Kirak som börjar vara 
trött i huvudet finner ej åt fågeln. Provgruppen ser 
den fina hönans siluett i en stor gran. Värmen gör 
att fradga nu börjar samlas i mungiporna. Det har 
varit snart tre händelserika timmar och hanen har 
tillryggalagt många mil runt myrkanterna. 

Skallobjekt nr. 3 lämnar trädet.

Skallobjekt nr. 4

Falskt skall
I provets slutskede ekar ståndskallet igen och 
provgruppen kan bara konstatera att Kirak i all iver 
skäller på ett tomt träd.
Kirak kommer fysiskt väl förberedd till jaktprovet, 
det känner man när man stryker hunden över 
kroppen. Ägaren Anders Bohm är mån om sin 
hund och har sett till hundens träning varit anpas-
sad inför hösten utmaningar. Slutpoängen hamnar 
till slut på 78 poäng för denna sökstarka hanne.

Hade det varit en vanlig jaktdag så kunde en jägare 
med lite rymligare samvete ha skjutit alla fyra 
fåglarna. Det är vad vi inom SSF Lappmarkens 
gränser brukar kalla kötthund!
Ursäkta bildkvaliten, pocketkameran har bara en 
enda fördel, det är formatet...

Domare: Göran Hellström

Lakansjöbäckens Kirak in action!
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Några ord från

REDAKTÖREN
Göran Hellström

När jag år 2012 köpte min senaste 
skällande fågelhund har jag 
uppdaterat er lite om vilddjurets 
framfart. Tänkte avsluta ämnet 
i den här tidningen...

På bilden nedan är Kiwa sex veckor. Jag åkte då ner 
till Bollnäs för att välja valp i kullen. Min erfaren-
het säger mig att detta är bästa åldern för att få lite 
extra information om den kommande exteriören 
och mentaliteten. Eller kanske i alla fall undvika de 
största blindskären?   

När jag började med Kiwa var jag ganska trygg i 
mina kunskaper runt jaktträningen. Jag fick ganska 
snabbt erfara att mina tidigare erfarenheter skulle 
ställas på ända. Tiken var helt annorlunda jaktmäs-
sigt än mina tidigare hundar. I det läget måste man 
backa bandet och "göra om och göra rätt". I mitt 
fall gällde det tålamod och att lära mig läsa Kiwas 
signaler. Jag stötte mycket fågel ur träden under 
första säsongen... 
De finns de som tycker att man förstör en hund 
med Astron, men de flesta erkänt goda hundförarna 
hävdar att man gör det med bössan. Jag sällar mig 
till den senare teorin.
När jag sedemera bytte strategi och anpassade mig 
mer efter hunden så gick utvecklingen mycket for-
tare. Kiwa har långt ifrån nått sin topp och det ska 
bli oerhört spännande att följa hennes utveckling 
under sitt tredje år!
Mitt tips är att bygga strategier runt injagningen 
så att man inte fastnar i ett mönster där man begår 

samma misstag hela tiden. Definitionen på vansin-
ne är ju som alla vet att förvänta sig olika resultat 
om man gör samma sak om och om igen. Ring runt 
till alla ni känner och bygg på informationsflödet 
runt injagningen. Därefter sitter man i ett bättre 
läge när man ska lösa de kommande problemen. 
En av mina mest lysande strategier var att ringa till 
Häggingåsuppfödaren Daniel Bykvist som fött upp 
eländet och ge honom ovett. Det fungerade bra för 
mig i alla fall! Han slutade ringa ett tag men nu 
verkar hans telefon vara hel igen... Skämt å sido, 
Daniel är en riktigt god uppfödare och kompis som 
tar hand om alla sina valpköpare båda i framgång 
och motgång. Han tar sig alltid tid och det är en 
allt ovanligare egenskap i vårt moderna samhälle. 
Svensk Jaktchampion 
Kiwa är nu färdig jaktchampion vid tre års ålder.
Det har kostat mycket tid, mycket svett och många 
tårar. Det är dock värt varenda minut! Nu har jag 
en god jaktkompis som tyvärr bara kommer att 
kunna hålla mig sällskap i skogen i cirka sju år till. 
Ett jakthundliv är kort och intensivt. 

Premiärresa 2014, Kiwa skäller tuppen direkt vid första släpp.

Det är en stor utmaning att matcha fram en 
hund och dessutom oerhört tidskrävande. 
Med min nästa valp ska jag ha ett mycket 
större tålamod och inte rusa in i skjulet 
och ställa fram spaden så fort hunden gör 
dumma saker?! 
Min älskade sambo Anna vet hur 
skivan brukar låta när jag jagar in 
hundar, så det lär inte hända... 
Spaden lär komma på tal
även då, men när sista 
ettan är avklarad rinner 
lyckotårarna igen och 
allt är glömt! :-)
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Laatu
Ägare: Roy Nilsen

Malåprovet
22-23/8,

Det var sex hundar anmälda till årets 
Malåprov. Förläggningen var som 
vanligt förlaggt till Tjärnbergs byalokal. 
Det var fyra norrbottenspetsar och två 
finskspetsar som deltog på lördagen. 
När det skulle vara ca 24 grader varmt 
på dagen så fick fem av hundarna gå ut 
på förmiddag. 

Det visade sig vara 2.16 FM/hund och bäst lycka-
des Klingermyrans Rossi äg Torbjörn Renström 
med 68p och blev därmed SUCH när han nu fick 
ett 2.a pris på jaktprov. Finnskallets Leia äg Peter 
Johansson fick 56p och Ulrikdalsskogens Tess ägare 
Liz Bertilsson fick 55p. 

Söndagen var det fyra hundar som kom till start på 
förmiddan, och det var 3,25 FM/hund. Bäst lycka-
des Fort Hjort Hilla äg Tore Björnbet från Norge 
som fick 63p. Klingermyrans Rossi fick 58p. Tack 
alla domare som ställde upp i värmen.

Provledare 
Thomas Jonsson och Roger Olsson Klingermyrans Rossi äg Torbjörn Renström
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Kom ihåg att tydligt ange namn, 
telefonnummer och leveransadress.

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

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

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

Kontohavare: 
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

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

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

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

6 flaskor:  
Pris per flaska är 98 kr 

12 – 24 flaskor:  
Pris per flaska är 95 kr 

Mer än 24 flaskor  
Pris per flaska är 92 kr 

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

Smaklig middag! SSF riks

Nyhet!
Nu introducerar 

vi ett vitt vin:

Tetrix 
(orre)
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Valpvakt under 
förhöstprovet!
Lovade i ett svagt ögonblick att jag kun-
de vara valpvakt åt Fort Hjort Stoja, en 
finsk spets valp som är 2 veckor äldre än 
vår Skarnäbbens Konrad. Två valpar 
kan väl inte vara värre än en men det 
visade sig vara tuffare än jag trodde.
Stoja lämnades hemma hos oss på lördag kväll runt 
16.30-tiden och det blev fullt ös från första stund. 
Trodde aldrig valparna skulle lugna ner sig, de for 
runt precis överallt. När det blev dags för kvällsmat 
skulle Stoja äta Konrads mat och tvärtom, så vid öv-
riga måltider gav jag upp och gav dem samma mat.
Tänkte att jag själv skulle få lite lördagsmys, dricka 
lite vin och äta ostkrokar men valparna blev 
så sugna och giriga att de närapå bör-
jade slåss, så det var bara att glöm-
ma vinet och gömma ostkrok-
spåsen. Kissade Stoja inne 
skulle Konrad sympatikissa 
precis bredvid. Hittade 
vid två tillfällen fästingar 
krypandes i Stojas päls då 
hon envisades att bajsa i 
hörn av vår tomt där det 
plötsligt verkar finnas hur 
mycket fästing som helst 
trots att vi aldrig har haft det 
förut.
Som den tuffa finnspets Stoja är 
hittade hon naturligtvis vår rävåtel 
och visade vägen dit för Konrad. Hade sen 
ett helsike att försöka få bort valparna från gamla 
kräft- och räkskal så luktade riktigt smarrigt i som-
marhettan.
Måndagmorgon när jag var ute med valparna kom 
vår granne förbi för att gå ner till landsvägen och 
hämta morgontidningen. Ja vänder händer. Konrad 
blir skeptisk och skäller. Stoja hon ska hänga med 
Malte. Blev helt skärrad när hon inte ville komma 
tillbaka in på gården när jag ropade. Malte fick vän-
da tillbaka, då följde Stoja med och jag kunde sedan 
lura till mig henne med hjälp av godis.
På eftermiddagen stuvade jag in valparna i bilen, for 
till skogen för lite träning. Stoja försvann snabbt ur 

synhåll med Konrad tätt efter sig. Jösses tänkte jag, 
här gäller det att hänga med så att de inte försvinner.
När det var dags att fara hem igen ville Stoja inte 
alls åka hem. Sprang bara iväg när jag skulle lyfta in 
henne. Det här blir inte lätt tänkte jag och fick lite 
panik men lyckades till sist överlista henne genom 
att sätta mig på marken med  ryggen emot och pilla 
i gruset.
Fruktansvärt roligt att vara valpvakt men inte lätt 
att vara det när man är helt ensam hemma. Valparna 
var inte alltid synkade när det gällde att komma ut 
och göra ifrån sig. Det blev ett jäkla springande ut 
och in och däremellan kissmaraton inne. När Kon-
rad var trött och ville sova, skulle Stoja ut och kissa 
och då ville inte Konrad vara ensam inne.
För det mest lekte de och busade och hade hur 
kul som helst men vid några gånger blev de riktigt 
osams. Tog en valp t ex en kotte eller pinne skulle 
naturligtvis den andra valpen ha den samme.

Har inte just någon erfarenhet av finnspetsar 
men att träffa Stoja och få rå om henne 

några dagar var riktigt kul. Tack 
Egon Rongdén för förtroendet 

och jag passar henne gärna 
igen.                 /Kattis Åsman
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Åseleprovet
SSF Lappmarken
16-17 aug 2015

Årets upplaga av det så populära 
jaktprovet hade lockat hela 13 stycken 
hundar på söndagen. Efter lite diverse 
skador och avhopp kom 9 stycken till 
start på måndagen som är en vanligt 
arbetsdag. Kanske hundförarna vill 
prioritera jakten för sina semester-
dagar?

Söndag
Morgonen bjöd på ett strålande jaktväder med 
runt sju grader och svag vind. Trots den utlovade 
molnfria himlen så lyckades inte solen tränga 
igenom förrän på eftermiddagsprovet. Förmid-
dagsprovets starkaste insats gjorde Lakansjöbäckens 
Kirak med sin ägare Anders Bohm. Hanen drämde 
till med 78 poäng och tog sin första etta. Fyra fulla 
jobb!
Eftermiddagsprovet som fick genomföras i som-
marvärme tog hårt på några av hundarna. Den 
sökstarka tiken Häggingåsens Kiwa lyckades trots 
värmen göra en strong insats och fick till fyra fulla 
jobb med fulla förföljanden på samtliga tjädrarna. 
Det hela slutade med 79 poäng och ägaren Göran 
Hellström kunde gå till sängs och räkna in Kiwas 
andra jaktprovsetta. Dagens finnandemöjligheter 
räknades till två fåglar per provgrupp.

Måndag
Klarblå himmel och inte ett moln så långt ögat 
kunde nå! Det var många som var raskt ut på pro-
vytorna för att undkomma den stundande värmen. 
Häggingåsens Kiwa hade laddat upp rejält under 
natten och fick med morgonsvalkan bra betalt för 
sina flinka tassar. 10 poäng i sök och fulla skalltider 
på två orrar och en gammeltupp. Därefter ett fjärde 
skall på en orrtupp med förnyat skall på 120 meter. 
Provet slutade på 81 poäng och därmed är Häggin-
gåsens Kiwa Svensk Jaktchampion. Ägaren Göran 
Hellström sken ikapp med solen!
I samma stund bedömdes Lakansjöbäckens Liisa, 
ägare Karl-Göran Johansson från Vilhelmina. 
Den rutinerade domaren Lars Vermelin fick nöjet 
att följa den vackra tiken ut på provytan. Liisa 
gjorde fulla skalltider på tre fåglar och fick till ett 
klockrent förnyat skall! Fina fågelbehandlingar med 
exakta markeringar landade till slut på 83 poäng. 
Liisa fick sin andra etta och blir Åseleprovets bästa 
hund! Grattis Karl-Göran Johansson!
Dagens finnandemöjligheter räknades till 1,5 fåglar 
per provgrupp.
Kirak björnspecialist?
Lakansjöbäckens Kirak avbröt sitt prov under 
måndagens eftermiddagsprov. När domaren Stefan 
Nordström går in på ett konstaterat ståndskall 
finner han ett lite annorlunda skallobjekt. Till 
provgruppens stora förvåning sitter det en björn 
i trädet. Provets avbröts efter incidenten. Kan det 
vara så att provgruppen ville tillbaka till förlägg-
ningen för att byta kalsonger? :-)
Helgen levererade nio stycken prisprov varav fyra 
ettor, två tvåor och tre treor.

Provledare: Anki Persson & Berith Johansson.

Helgens 1:a pristagareLakansjöbäckens Liisa Lakansjöbäckens Kirak Häggingåsens Kiwa
Äg. K-G Johansson Äg. Anders Bohm Äg. Göran Hellström
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Helgens pristagare Lördag  Söndag
1. Lakansjöbäckens Liisa  48p 83p
2. Häggingåsens Kiwa 79p 81p
3. Lakansjöbäckens Kirak 78p Avbr
4. Finnskallets Kero 68p Ej start
5. Bratthögens Rango 67p Ej start
6. Skarnäbbens Nea 9p 57p
7. Tunnersjöbäckens Tanja 6p 53p
8. Saxälvens Saxon 50p Ej start

Vinnare Åseleprovet
Lakansjöbäckens Liisa

Provledningen Anki Persson och 
Berith Johansson redovisar provet
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Länsmästare 2015
Skarnäbbens Theia

Äg. Ulf  Grabbe

Helgens högsta resultat Isa äg. Tomas Johansson

Länskampen
Vilhelmina 22-23/8

Den årliga bataljen mellan SSF Väster-
bottens Kustland och SSF Lappmarken 
samlade ihop elva stycken heltaggade 
ekipage. För att tävlingen skulle bli rätt-
vis deltog respektive lag med fem hundar 
var. Den sist anmälde hunden fick stå 
utanför själva Länskampen. Sedemera 
skulle det visa sig att just den hunden tog 
helgens högsta resultat...

Lördag
Fågeltilllgången var mycket god under kampens för-
sta provdag. Hela 3,1 fåglar per ekipage. Trots detta 
så var det bara nobsen Isa, äg. Tomas Johansson som 
mäktade med att ta ett förstappris. Dagens näst bäs-
ta resutat var Tjäder Fightens Nova äg. Christofer 
Boija, tiken slog till med 73p och ett andrapris.
Söndag
Den andra dagens provomgång bjöd på mindre få-
gel. Endast 1,9 fåglar per provgrupp. Dagens star-
kaste insats stod veteranen Kiepin Kaira äg. Tommy 
Jonasson för med 72p och ett andrapris.

Länskampen resultat
Kustlandet
1. Skarnäbbens Theia  ................................... 72p
2. Kiepin Kaira  ............................................ 72p
3. Ryggärdans Axa  ....................................... 72p
Totalt:  ............................................... 216p
Lappmarken
1. Tjäder Fightens Nova  .............................. 73p
2. Buskuddens Kirro .................................... 72p
3. Skarnäbbbens Milou  ............................... 40p
Totalt:  ............................................... 185p

Detta innebär att 
Västerbottens Kustland 

vinner Länskampen!
Grattis!
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Malungsprovet
21-23/8

2015 blev Malungsprovet ett sensom-
marprov med strålande sol och en tem-
peratur kl. 9 på morgonen som var +17 
grader. Provet samlade 6 st. sökstarka 
hundar, som jobbade bra hela helgen 
trots en usel fågeltillgång, 12 st. FM på 
11 starter. 

Bäst lyckades den finska spetsen Vintuvas Dimma 
som samlade ihop 49 poäng.
SSF-m vill tacka Malungs östra VVO som har upp-
låtit sina marker för detta prov, vi vill också tacka 
Eva och Jonas Nederberg för ett utmärkt boende 
och en välsmakande lördagslunch.

Kjell Welam, Provledare

Fredag em och lördag fm
BG Milla                                 N Tommy Lannemar 9 p 27 p

Tjäderlekens Raiko                  F Olle Gunnarsson 9 p 9 p

Klingsboda Yapp                     N Bo Engqvist 16 p
Lördag em och söndag fm
Lybergets Kelly                       N Jonas Nederberg 29 p 8 p

Lybergets Vilja                        N Jan Eriksson 19 p 27 p

Vintuvas Dimma                    F Johnny Brandt 49 p 9 p

Buskuddens Kirro
Äg. Lars Lindgren, Obbola
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Trädskällare 
i tropikerna… 

Vi skulle ju åka på på jaktprov till 
Lögdö vildmark men så hamnade 
vi här, det var varmt som tusan och 
byggnaderna runt förläggningen gav 
intrycket av att vi åkt helt fel – inte så 
lite heller!
Vi enades till slut om att vi ändå ham-
nat rätt på Holmstagården som ligger 
precis bakom Thailändska Paviljongen 
i Utanede. Det var alltså utgångspun-
ken och det var där vi skulle tillbringa 
några dagar tillsammans i trädskäl-
laranda.

Söndag 16/8
På morgonen startade fem hundar, av dessa fem 
gick fyra till pris vilket var riktigt roligt! Värmen 
kom redan vid tiosnåret så det blev tufft för 
hundarna mot slutet av proven så det var riktigt 
bra jobbat.
På eftermiddagen startade fem andra hundar, mol-
nen hade då skingrats helt och alla fick leta fågel 
under klarblå himmel, solen stekte skoningslöst på 
allt den kom åt. Värmen tärde hårt på hundarna 
men även förare och domare fick bekänna färg. 
Ingen av hundarna nådde tyvärr till pris  på efter-
middagens släpp. 
Finnademöjligheter snitt söndag landade på 2,5 
fåglar per prov.
Förutom de startande hundarna och deras förare 
och jaktprovsdomarna gästades vi också av utställ-
ningsdomaren Anne-Katerine ”Ankan” Edoff som 
rest drygt 80 mil från Göteborg för att i skogen 
följa hundarnas arbete då hon avser att auktorisera 
sig för våra raser. Ankan följde Klingermyrans 
Thrax och Hägginåsens Tess och fick möjlighet att 
se flera olika moment i trädskällarjakten. Ankan 
tyckte att det varit mycket värdefullt, trevligt och 
intressant att få denna möjlighet. Vi önskar henne 
lycka till med auktorisationen!  

Söndag Hund Ägare Poäng Pris
1 Klingermyrans Thrax Per Gannå 65 2
2 Häggingåsens Nalle Matti & Lea Torvela 64 3
3 Tunnersjöbäckens Wera Pär-Ragnar Frank 61 3
4 Barbarens Habanero Anita Hästdahl 51 3
5 Häggingåsens Tess Lars-Åke Källman 48 0
6 Jahti Harjun Yksi Kjell Pettersson 41 0
7 Tjärstubbens Zacko Ronnie Lindblom 28 0
8 Trollfågelns Mini Kim Backlund 26 0
9 Mylta Kim Backlund 21 0
10 Överstjuktans Coffy Mikael Åsman 6 0

Måndag Hund Ägare Poäng Pris
1 Lybergets Tuva Josefin Gannå 84 1
2 Knakadalens Peikko Örjan Sahlin 63 3
3 Överstjuktans Coffy Mikael Åsman 62 3
4 Jahti Harjun Yksi Kjell Pettersson 42 0
5 Barbarens Morran Anita Hästdahl 23 0
6 Sörlidbäckens Jalapeno Jonas Carlsson 21 0
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Måndag 17/8
På morgonen startade tre hundar, två av dessa gick 
till pris,  skaplig utdelning får man väl säga.
Medan några sitter i skuggan utanför Holmstagård 
och beklagar sig över värmen och jättesvåra förhål-
landen rullar det in en röd bil på parkeringen. Ut 
kliver ”Jossan” iklädd t-shirt och shorts. -Vilken 
tur vi har med vädret, varmt och skönt utbrister 
hon! -Jo tjena vad bra svarar vi andra. -Men det 
regnar ju inte kvittrar Jossan. Ska du gå provet i 
shorts frågar någon? Ja jag hittade inget annat och 
det är ju så varmt, men jag har gummistövlar med 
mig så Tuva och jag är redo för ett eftermiddags-
släpp svarar hon.
Även på eftermiddagen kom tre hundar till start, 
det var verkligen jättevarmt, 23 grader och sol 
från molnfri himmel, hur skulle detta gå stackars 
hundar?
När alla mot kvällskvisten kommit in från sina 
provytor så summerar vi dagen tillsammans. Det 
visade sig då att Jossan och Tuva inte förstod det 
där med svåra förhållanden. Att det i princip skulle 
vara omöjligt att lyckas i värmen struntade Tuva 
fullständigt i. Josefin och Lybergets Tuva slog till 
med 84 poäng och därmed ett 1:a pris i ett prov 
som innehöll alla ingridenser man som trädskällar-
jägare kan önska sig. Vad var det Gunde Svan sa? 
Jo ”ingeting är omöjligt” i alla fall inte om man är 
en Norrbottenspets och heter Lybergets Tuva.
Finnademöjligheter snitt måndag landade på 2,4 
fåglar per prov.

Josefin Gannå med sin Lybergets Tuva. 1:a Pris 84 poäng

Tack alla som på nåt sätt 
deltog dessa 

trevliga jaktprovsdagar.

Överstjuktans Coffy 
undrar vart han är.
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Hundutställning i Vemdalen.
Lördagen den 7 November.

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

Plats: Vemdalen.
Domare: Annica Uppström Hallen.

Anmälan och upplysningar: Senast Fredag den 23 Oktober till:
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 070-6576738, lennartjonsson1956@gmail.com  

Avgifter: Valpklass 4-9 mån & Championklass 0 kr. Övriga klasser 250: -.
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens Pg:137011-3 i samband med anmälan, 

märk betalning med hundens namn.
Anmälan skall ske på fullständigt ifylld anmälningsblankett som finns att ladda ner 

från www.tradskallare.se eller i Ståndskall nr2 2015.

OBS! Jakthundsklass är öppen för jaktprovsmeriterad hund som den 
dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. 

Servering samt lotterier med fina priser.
Två dagars jakt inkl. boende med självhushåll på Holmen Skogs marker lottas ut på startnumret.

Välkomna.

Foto: Svante Månsson
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Rättelse!
Det blev fel i förra numret gällande vinnarna i Riksutställningen genom tiderna.
BG Wilma hade fallit bort.

Här är en reviderad lista.

Riksutställningsvinnare de tio senaste åren: 
2015 Vackeråsens Trilla Äg. Malin Lindh 
2014 BG Wilma Äg. Terje Holden
2013 Maksi Äg. Kähäri Mattias 
2012 Fort Hjort Jeppe Äg. Torvela Matti
2011 Joutsenvaaran Dave Äg. Taipale Erkki
2010 Linadalens Osku Äg. Per Sjögren
2009 Röjbackens Tarzan Äg. S. Forsslund
2008 Killamrovas Piika Äg. T. Gundt
2007 Röjbackens Tarzan Äg. S. Forsslund
2006 Nipsippas Jacko Äg. B. Markemo

BG Wilma 
Äg. Terje Holden

Åkes Sakko
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
 
RIKSSTYRELSEN
Ordförande 
Roger Hedlund SJövägen 152, 834 34 Brunflo Tel. 070-358 12 13 e-post: roger.hedlund@ostersund.se 
Vice ordförande  
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Vice sekreterare 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com
Ledamot 
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot 
Anders Morin Majorsvägen 10, 952 63 Kalix 0923-13390, 070-5759390, amorin@live.se
Ledamot 
Henric Lindh Dalporten 14, 781 95 Borlänge 070-6651541, henric@vildmarks.se
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, 
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas. 
Avelsrådskommitté
Finsk spets, Kjell Pettersson – Norrbottenspets Mikael Åsman
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning: 
Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com 
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Bengt Wahlin, Mycelievägen 48, 903 39 Umeå, Tel: 070-585 56 55, e-post: bassbengt@yahoo.se 
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Medlemskommité 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com 
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: lennartjonsson1956@gmail.com 
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se 
Exteriörkommitte 
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com 
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se 
Webbansvarig Katarina Åsman Västergård 163, 864 92 Matfors 073-914 10 68 nobsmatte@gmail.com
Valberedning sammankallande 
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna
Specialklubben för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna 

Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf:  Roger Strandelin Forsgatan 2 Lgh 1102 982 34 Gällivare 0970-15229 mob 070-2626325 mail: roger.strandelin@gmail.com
Sekr: Kent Renlund Abborrv. 5 98334 Malmberget 0970-20033 mob 070-1317483 mail: rekema@telia.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv.56, 93631 Boliden 0910-580520  mail:Michael.Holmberg@edskelleftea.se 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, tel: 0923-133 90/070-5759390, e-post: amorin@live.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tordisak@gmail.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se 
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Anna-Lotta Dahlberg Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-282 53 49, anna_lotta@hotmail.com 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 070-379 57 80 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 0953-205 22 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 070-9206205, e-post peter.persson@storuman.se 
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 30 Näsåker, tel. 070-6223177, e-post  rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson Silsjönäs 115 880 50 Backe, tel: 0624-40015, e-post: ulfochsonia@outlook.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com 
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-375 73 06, e-post: anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson Skindravägen 14 822 91 Alfta 070-624 60 77 gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com 
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20e-post:  tommy78550@gmail.com
Sydsverige  Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lottalindqvist@telia.com 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Hemvikens Leo 
Foto: Urban Andersson

Riistatuulen Jätkä 

Zickos Jocke
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