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Innehåll
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• Klubbnytt

Jag har som ansvarig utgivare fördelen att läsa
vår klubbtidning Ståndskall tidigare än dom
flesta andra medlemmar. Jag ser till min glädje
att lokalklubben Västerbottens Kustland anammat idén att utlysa ”Predator Jakt”.
Om inte mitt minne sviker mig så har jag nog läst
att den jägare som skjuter en räv med största sannolikhet räddat mer gråfågel än han/hon mäktar
med att skjuta under en säsong i jaktskogen.
Med andra ord så hoppas jag, för oss och vår
småviltstams skull, att övriga lokalklubbar är så
ofina att ni kopierar idén.

• Skallkungen 2005
• Nya champions
• Rapport från lokalklubbar
• Jaktprov/Utställningar
• Nordiska 2005
Annonsprislista
Pärmsida .................................. 1500:1/1 sida ..................................... 1000:1/2 sida ....................................... 600:1/4 sida ....................................... 350:Hundar till salu ............................ 300:-

I skuggan av de glamorösa tävlingarna
(Skallkungen och Nordiska), som redovisas på
annan plats i tidningen har ett mindre glamoröst
arbete utförts för att skapa förutsättningar för oss
övriga att bli ägare till en topphund som även kan
ge oss ”en plats i solen”.
Avelskommittén bör ägnas en tanke för sitt
ibland otacksamma uppdrag att med sin kunskap
försöka lotsa tikägare förbi de blindskär som
finns där strax under ytan.
Uppgiften är som ni säkert förstår näst intill
omöjlig att lyckas till 100 % med, men jämfört
med oss noviser ökar säkert chansen att lyckas
avsevärt.
Alltså, ta kontakt med våra avelsråd inför vinterns parningar!

Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt

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

Redaktör

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

Till sist vill jag passa på att önska samtliga läsare
En God Jul och Ett Gott Nytt År.!
Åke Jonsson

Omslagsfoto: Skallkungsvinnaren 2005
Sörlidbäckens Kita
Ägare Peter Persson, Storuman
Fotograf: Nils-Erik Sjödin, Backe
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

S 25193/88 Tapion Pukko........................ 75p
S 62280/86 Lennek Jätkä........................ 72p
SF 6223/86 Piki ..................................... 74p
S 43559/88 Ricko .................................. 82p
S 28343/88 Malmbackens Mikko .............. 75p
S 31778/91 Rahan Taiko ......................... 74p
S 27289/93 Utterdalens Pexi ................... 78p

Skallkungsvinnare de senaste 15 åren...

ruman
Ägare: Leif Öhgren, Sto
Storuman
n,
gre
Öh
f
Uppfödare: Lei

2:a Tapion Kiva 77p

Storum
Ägare: Peter Persson,
röm, Storuman
llst
He
ran
Uppfödare: Gö

a 78p
1:a Sörlidbäckens Kit an

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

S 26701/92 Ukkos Sisu
Sisu........................... 86p
S 59480/93 Råsjöskogens Bamse
Bamse............. 91p
S 32055/92 Ailatis Jack .......................... 79p
S 51532/94 Rakki .................................. 83p
S 28952/97 Tapion Paras ........................ 75p
S 28952/97 Tapion Paras ........................ 79p
S 24597/95 Kolgårdens Arja.................... 72p
S 28689/99 Våtsjöbergets Kita ................ 85p
S48342/2001 Sörlidbäckens Kita ...... 78p

Offerdal

3:a Obygdens Nätti
71p
Ägare: Anders Morin,
Kalix
Uppfödare: Stefan Olo
fsson,

Skallkungstävlingen genomfördes i år i Backe
med SSF Ångermanland som arrangör och
med Ulf Jonsson som den stora organisatören.
Han hade lagt ned ett uppoffrande arbete och
lyckats få till ett mycket bra arrangemang
vilket är värt att nämna här. Centralplatsen
var förlagt till campingen på Stenhammaren
i Backe.
Provmarker
Proverna genomfördes på en radie på 10-12 mil
runt Backe, för att få så bra och rättvisa provytor
till alla deltagarna som var möjligt. Med det
skogsbruk vi har i dag, är det svårare för varje år
att få tillgång till bra provmarker.
Eftersom fågeltillgången varit betydligt sämre i år
än tidigare år, befarade vi att det skulle bli tufft att
få till bra resultat, och när det så visade sig att det
blåste kraftig och regnade på lördagsmorgonen,
mitt i lövfällningen, var oddsen låga. Allt eftersom
provgrupperna kom in så fick vi det besannat till
en del, svårt att hitta fåglar där vi med säkerhet vet
att det finns fågel och de som hittades satt inte för
en vilt skällande hund. Under dagen hittades ca 30
fåglar på 14 hundar, (titelförsvararen saknades i år
på grund av hälta), vilket ger ett snitt på drygt 2
fåglar per hund, men det verkliga fågelantalet låg
nog betydligt långt över detta, om man räknar in
okonstaterade skall som i de flesta fall kunde vara
fågel som inte ville sitta.

Ulf Jonsson delar ut priset till Peter Persson

45 fåglar, vilket ger 3 per hund. Men samma
förhållande att fågeln satt dåligt för hunden.
Resultaten gav ytterligare ett första pris till Tapion
Kiva ägare Leif Ögren, också han från Storuman,
och 3st andra och 2st tredje pris. Tapion Kiva
stannade på 77 poäng, en poäng från segraren,
men med 2 poäng bättre andraresultat. Jämnare
kan det inte bli. Men Leif var ändå nöjd över
resultatet och Kivas prestation. 10 av 14 startande
hundar gick till pris
Vinnare
Vi gratulerar segraren, 2005 års skallkung,
Sörlidbäckens Kita med ägaren Peter Persson
och sedan alla pristagare.
Prisbord
Ulf Jonsson hade dukat upp ett magnifikt prisbord
som efterhand tömdes av förhoppningsvis
ändå nöjda hundägare under prisceremonin.
Vi provledare vill tacka Ulf Jonsson och hans
medhjälpare för ett strålande arrangemang, samt
domarkåren och hundägarna för en mycket väl
genomförd skallkungtävling och för en mycket
god samvaro med många historier och glada
skämt.

Lördag
Men trots dessa yttre förhållande gick 6 hundar till
pris. Ett första pris på 78 poäng för Sörlidbäckens
Kita, ägare Peter Persson, Storuman, vilket var
starkt jobbat i detta dåliga väder, och fem hundar
klarade tredje pris. Flera hundägare föredrog att
avstå förlängning för att spara sina hundar och sig
själva till söndagen.

Vi tackar också våra sponsorer för deras
frikostliga insatser och inte minst markägarna,
som ställt sina marker till förfogande!

Söndag
Söndag morron var det mulet med en svag
vind. Väderprognosen lovade bättre väder med
uppklarnande fram på dagen.
Det visade sig att hundarna hittade mer fågel,

Provledarna
Bengt Persson/Bruno Hägg.
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1:a
S46342/2001 Sörlidbäckens Kita
Lokalklubb: Västerbottens Lappmark
Kvalificering: 90 poäng
Ägare: Peter Persson, Storuman
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman

2:a
S42818/98 Tapion Kiva
Lokalklubb: Västerbottens Lappmark
Kvalificering: Vakans 90 poäng
Ägare: Leif Öhgren, Storuman
Uppfödare: Leif Öhgren, Storuman

3:a
S23272/2000 Obygdens Nätti
Lokalklubb: Norrbottens kust & inland
Kvalificering: 80 poäng
Ägare: Andrers Morin, Kalix
Uppfödare: Stefan Olofsson, Offerdal

4:a
S28687/99 Maja
Lokalklubb: Övre Norrbotten
Kvalificering: 93 poäng
Ägare: Mats Thorneus, Kituna
Uppfödare: John Wallberg, Tärendö
6

5:a
S18063/2002 Latanjarkas Titti
Lokalklubb: Övre Norrbotten
Kvalificering: Vakans, 90 poäng
Ägare: Rainer Lyngmark, Malmberget
Uppfödare: Mikael Holmberg, Boliden

6:a
S40592/2001Japptjärns Tuuri
Lokalklubb: Mellansverige
Kvalificering: 72 poäng
Ägare: Conny Persson, Höljes
Uppfödare: Magnus Persson, Stugun

7:a
S42302/2000 Domarboskogens Boss
Lokalklubb: Sydsverige
Kvalificering: 76 poäng
Ägare: Roger Olsson, Norsjö
Uppfödare: Roger Olsson, Norsjö

8:a
S28933/2003 Obygdens Tuuli
Lokalklubb: Jämtland/Härjedalen
Kvalificering: 91 poäng
Ägare: Stefan Olofsson, Offerdal
Uppfödare: Stefan Olofsson, Offerdal
7

9:a
S29855/2003 Latanjarkas Milla
Lokalklubb: Övre Norrbotten
Kvalificering: Vakans 89 poäng
Ägare: Ove Sjöström, Malmberget
Uppfödare: Mikael Holmberg, Boliden

10:a
S28930/2003 Obygdens Mitti
Lokalklubb: Västerbottens kustland
Kvalificering: 97 poäng
Ägare: Lars Lindgren, Obbola
Uppfödare: Stefan Olofsson, Offerdal

11:a
S16822/2000 Tallparkens Ronja
Lokalklubb: Ångermanland
Kvalificering: 79 poäng
Ägare: Roland Eriksson, Domsjö
Uppfödare: Roland Eriksson, Domsjö

12:a
S22666/2002 Tapion Sälli
Lokalklubb: Medelpad
Kvalificering: 79 poäng
Ägare: Per-Ove Bergman, Gnarp
Uppfödare: Leif Öhgren, Storuman
8

13:e
S34000/97 Råsjöskogens Jolin
Lokalklubb: Gävleborg
Kvalificering: 77 poäng
Ägare: Åke Jonsson, Järvsö
Uppfödare: Åke Jonsson, Järvsö
Plac

14:e
S28976/2001 Sippis
Lokalklubb: Nedre Norrbotten
Kvalificering: 77 poäng
Ägare: Jonny Nilsson, Älvsbyn
Uppfödare: Jonny Nilsson, Älvsbyn

Hundens namn

Hundens ägare

1

S46342/2001
Sörlidbäckens Kita

Peter Persson

78

5

2

S42818/98
Tapion Kiva

Leif Öhgren

7

77

3

S23272/2000
Obygdens Nätti

Anders Morin

7

71

4

S28687/99
Maja

Mats Thorneus

7

68

5

S18063/2002
Latanjarkas Titti

Rainer Lyngmark

59

67

6

S40592/2001
Japptjärns Tuuri

Conny Persson

63

53

7

S42302/2000
Domarboskogens Boss

Roger Olsson
Ulrika Nordgren

47

63

8

S28933/2003
Obygdens Tuuli

Stefan Olofsson

62

45

9

S29855/2003
Latanjarkas Milla

Ove Sjöström

50

42

10

S28930/2003
Obygdens Mitti

Lars Lindgren

50

8

Poäng Poäng
lör
sön

11

S16822/2000
Tallparkens Ronja

Roland Eriksson

7

48

12

S22666/2002
Tapion Sälli

Per-Ove Bergman

9

47

13

S34000/97
Råsjöskogens Jolin

Åke Jonsson

34

43

14

S28976/2001
Sippis

Jonny Nilsson

7

7

9

10

3

3

2

3

3

2

3

2

0

1

1

0

0

0

S40592/2001
Japptjärns Tuuri

S28933/2003
Obygdens Tuuli

S18063/2002
Latanjarkas Titti

S29855/2003
Latanjarkas Milla

S28930/2003
Obygdens Mitti

S42302/2000
Domarbosk. Boss

S34000/97
Råsjöskogens Jolin

S22666/2002
Tapion Sälli

S28976/2001
Sippis

S23272/2000
Obygdens Nätti

S16822/2000
Tallparkens Ronja

S28687/99
Maja

S42818/98
Tapion Kiva

Antal
finn
möjl.

S46342/2001
Sörlidbäckens Kita

Hund

0

0

0

0

0

0

1

3

2

3

3

2

3

3

Antal
finn

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

1

3

3

Antal
mark

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

1

3

3

Antal
prim
skall

Provledarprotokoll lördag

7

8

7

7

8

9

5

6

7

7

6

9

7

10

Sök

0

0

0

0

0

0

9

15

13

15

15

13

15

15

Förm
att
finna
fågel

0

0

0

0

0

0

4

7

1

7

8

7

9

10

Mark
ering

0

0

0

0

0

0

3

4

4

4

4

4

3

4

Skall

0

0

0

0

0

0

0

3

10

10

10

10

13

20

Kvar
håll
av
fågel

0

0

0

0

0

0

8

5

7

5

8

7

10

10

Prim.
skall
i förh.
finna

0

0

0

0

0

0

4

6

7

3

3

10

6

7

För
följ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Förn
skall

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

1

Finn
i
träd

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

2

Extr
förtj
p.

7

8

7

7

8

9

34

47

50

51

59

62

64

79

Sum.
extra
förtj.

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

Över
käns.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lämn
av
skall

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Annat
arb
som
stör

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

Sum.
fel
p.

7

7

7

7

7

9

34

47

50

50

59

62

63

78

Sum.
p.

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

1

Pris

14/14

13/14

12/14

11/14

10/14

9/14

8/14

7/14

6/14

5/14

4/14

3/14

2/14

1/14

Plac.
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3

2

3

3

7

3

3

3

3

3

4

2

0

0

S23272/2000
Obygdens Nätti

S28687/99
Maja

S18063/2002
Latanjarkas Titti

S42302/2000
Domarbosk. Boss

S40592/2001
Japptjärns Tuuri

S16822/2000
Tallparkens Ronja

S22666/2002
Tapion Sälli

S28933/2003
Obygdens Tuuli

S34000/97
Råsjöskogens Jolin

S29855/2003
Latanjarkas Milla

S28930/2003
Obygdens Mitti

S28976/2001
Sippis

S46342/2001
Sörlidbäckens Kita

Antal
finn
möjl.

S42818/98 Tapion
Kiva

Hund

0

0

0

3

3

2

1

3

2

6

3

3

2

3

Antal
finn

0

0

0

1

1

1

1

1

3

4

2

2

2

3

Antal
mark

0

0

0

1

1

1

1

1

2

4

2

2

2

3

Antal
prim
skall

8

7

8

10

6

9

9

8

6

6

7

9

9

9

Sök

Provledarprotokoll söndag

0

0

0

13

15

12

8

15

12

14

15

15

13

15

Förm
att
finna
fågel

0

0

0

7

4

4

4

1

8

8

9

9

9

9

Mark
ering

0

0

0

4

3

3

5

3

3

4

4

4

4

4

Skall

0

0

0

4

0

0

2

10

0

10

13

15

15

16

Kvar
håll
av
fågel

0

0

0

5

5

7

8

5

9

8

8

8

9

10

Prim.
skall
i förh.
finna

0

0

0

4

10

10

10

5

10

8

10

9

10

8

För
följ.

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

Förn
skall

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

0

5

Finn
i
träd

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

2

2

Extr
förtj
p.

8

7

8

47

45

45

47

48

54

64

67

69

71

78

Sum.
extra
förtj.

3

0

0

3

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

Över
käns.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lämn
av
skall

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Annat
arb
som
stör

3

0

0

5

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

Sum.
fel
p.

5

7

8

42

45

45

47

48

53

63

67

68

71

77

Sum.
p.

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

2

2

1

Pris

14/14

13/14

12/14

11/14

10/14

9/14

8/14

7/14

6/14

5/14

4/14

3/14

2/14

1/14

Plac.

Skallkungen 2005
– Vi tackar våra sponsorer! –
Jägarförbundet Mittnorrland
SCA
Backe IF
Doggy AB
Sockenbolaget Västra försäkringar
Berner & Co
Jämtfrakt
LRF Konsult
Backe Jaktskytteklubb
Jaktmarker&Fiskevatten
Kolåsens kennel
Tjäderdalens kennel
Åflodalens kennel
Tallparkens kennel
Högbackens kennel
Tjäderlekens kennel
Tjäderbrännans kennel
Fullskogens kennel

Strömsunds Kommun
Norrskog
Jämtlamell
Jönssons El AB
Vindeln Rökeri
Netas
YIT
Backe Maskinteknik
RSMH-Fjällsjö/Backe
Brorssons Åkeri AB
Ann Christin Nordin
Norrtallens kennel
Nipsippans kennel
Tjärstubbens kennel
Utterdalens kennel
Obygdens kennel
Friesgårdens kennel
Domarboskogen kennel
SSF Ångermanland.

– Årsmöte –
SSF/ Gävleborg

Tidpunkt: 2006-01-21 klockan 15.00
Plats : Folkets Hus i Bollnäs.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Jaktbilder visas.
Kaffe & smörgås.

Välkomna!

God Jul och
Gott Nytt År
Tillönskas alla som på olika sätt medverkat till att
Skallkungen 2005 i Backe kunde genomföras.
SSF Ångermanland/Ulf Jonsson
12

Rapport från...

av som inrapporterades. Tyvärr verkar det som en
del hundar som är behäftade med detta fel inte kommer till vår kännedom. Veterinärvård anlitas men
undersökningsresultatet skickar i en del fall till inte
SKK för registrering. Hur ska vi få möjlighet att få
in dessa uppgifter vet vi dagsläget inte.

Avelsråden
för Finsk spets

Allt är sig stort sett likt när det
gäller rekommenderade parningar. Från 20050401
till dags datum har vi gjort 12 antal rek.
1 tik har vi varit tvungen att neka hänvisning på
grund av stort antal premolarbortfall. Dessa skickas
till vår valphänvisare Daniel Byqvist, Bollnäs.
När tik ägaren bestämt sig för vilken hanhund som
valts, meddelar han/hon Daniel vilken hund som
kommer att användas. Parningar som inte går via
avelsrådet men som uppfödaren väljer att använda
”vår” hänvisare får uppfödaren betala 100 kr för
valphänvisning. För att valparna skall komma på
fråga måste föräldradjuren ha god patella intyg och
tandstatus. Kombinationen måste också uppfylla
de krav på föräldradjuren beträffande hälsostatus
inavelsgrad etc. som ställs vid en täckhundshänvisning.
När det gäller sjukdomsbilden och då främst epilepsi som en del tycker om att gotta sig i, medan
andra fullständigt struntar i problemen. Så har vi i
år fått in 3 bekräftade fall, och några obekräftade. Vi
jobbar på att även få in de sistnämnda bekräftade.
Beträffande patellan är det bara en hund som vi vet

Vi jobbar också på att få in nya täckhundar som
tillför något i avelsbasen, men som alla ser är hanhundar få till antalet som startas på jaktprov och
utställningar. Vi har nu tre nya hanhundar på gång
som ser ut att vara intressanta.
Ett problem som vi ser, är det är att många tror att
nu när hunden är på täckhundslistan så kommer
tikarna att ”strömma” in vilket inte är fallet.
Även vårt samarbete med Finland har börjat ta ny
fart, och som det verkar idag kommer vi att åka över
i November månad, för att dra upp rikt linjerna för
ett sådant samarbete.
Avelsråden i Finland har rådfrågat oss när tikar
från oss velat para med Finska hundar och vice
versa. Detta gör att säkerheten ökar om det nu
finns någon säkerhet i det vi gör när det gäller
sjukdoms bilden
Avelsråden för Finsk spets
Roland Lundgren & Birger Backebjörk

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu
Filen finns som Word och PDF. Kan man ej ladda ner blanketten
kan man vända sig till sekreteraren.

Klubb T-shirt
Vi inom SSF AC Kustland, har tagit fram en klubbtröja
med fräck design i svart med SSF-logga på framsidan.
Storlekar XS-XXL
Pris: 100:- + porto
Vi har även injagningskompendium,
tygmärken, klisterdekaler.
Beställning via telefon eller mail till:
Tommy Jonasson, Buberget 43. 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66
13

Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser
från val av valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan

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

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

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengtper@algonet.se
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INTUCH NUCH SUCH SJCH
Byråsens Sisu
S34067/99
e. Malmbackens Mikko u. Byråsens Lottis
Ägare: Börje Svensson, Sollerön
Uppfödare: Sven Davidsson, Malung
Utställningsmeriter:
010519 Gillhov
Cert
010610 Alfta
Cert
010729 Ransäter
Cert+Cacib
030222 Bö, Norge Cert+Cacib
Jaktprovsmeriter:
020928 Sysslebäck 1:a 86 p
030928 Höljes
1:a 81 p
050316 Rörligt
1:a 78 p

SJCH Sörlidbäckens Aya

S39952/2002
e. Tapion Paras u. Kolgårdens Bessi
Ägare/uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Utställningsmeriter:
040201 Robertsfors 1:a jkl
041120 Arvidsjaur 1:a jkl
Jaktprovsmeriter:
041016 Västanbäck 1:a 79p CACIT
050821 Umnäs
1:a 78p
050901 Storuman
1:a 78p
051022 Åsele
1:a 80p

SJCH Björnnosens Bida
S54832/2001
e. Pluto u. Björnnosens Bianca
Ägare: Stefan Nordström, Sollefteå
Uppfödare: Erland Eklund, Västerhaninge
Utställningsmeriter:
031210 Matfors
CERT
Jaktprovsmeriter:
031107 Rörligt
79p
031115 Rörligt
78p
050819 Åsele
76p
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SUCH SJUCH
Furubrännans Tarro

S28672/99
e. Nero u: Fikengårdens Cindy
Ägare/uppfödare: Martin Svärd, Robertsfors
Jaktmeriter:
020831 Risbäck
79p
031107 Risbäck
78p
041016 Västanbäck
76p
050821 Vilhelmina
78p
Utställningsmeriter:
020127 Robertsfors
CERT
020608 Vännäs CERT BIR CACIB
020609 Vännäs
CERT BIR
030126 Robertsfors 1:a CHKL BIR

SUCH SJCH
Råsjöskogens Jolin

S34000/97
e. Raita-Ahon Jari u. Råsjöskogens Bisqvie
Ägare och uppfödare: Åke Jonsson, Järvsö
Utställningsmeriter:
020217 Mora
CERT
020407 Nora
CERT
020518 Österbybruk
CERT
Jaktprovsmeriter:
021101 Aspdalen
1:a 78 p
030928 Kårböle
1:a 82 p
050820 Vemdalen
1:a 77 p

Lyssna på mig min son... -Husse kommer att bli tokig om du fortsätter att äta på hans sko!
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Redaktören
har ordet...

Mitt mål var att komma med en lite mer revolutionerande slutsats när det gäller den här biten, men ett
sådant förslag skulle tvinga mig till en lektion med
varje enskild skribent i tidningen... å det kommer
glädjande nog nya hela tiden! Vilket naturligtvis
omöjliggör den processen.
Min förhoppning är dock att alla ska anamma mina
önskemål så långt det är möjligt, för att slippa dubbelarbete med filerna. Det är jättekul att jobba med
Ståndskall och roligare kommer det att bli i fortsättningen när vi kan enas om filhanteringen (och
att hålla manustopp!).
Som avslutning vill jag tacka alla som skickar in
material och bilder till tidningen. Alla blir som sagt
inte publicerade, men de finns på min hårddisk och
kan tas fram vid behov.
MVH Göran Hellstöm
PS! Vill tacka Ulf Jonsson och hela
SSF Ångermanland för ett förträffligt arrangemang under Skallkungen 2005. Allt ifrån
provmarker, mat, boende höll en helt utomordentligt hög klass! /D.S.

Hösten har som vanlig fört med sig
både med- och motgångar...
I gammal vanlig stil!
En inbiten jägare lever ju som sagt upp som ett
tomtebloss under hösten, för att sedan när snön
blivit för djup börjat undra vart tiden tog vägen?
Hösten 2005 var inget undantag, den beskrivningen
är det nog många trädskällarvänner som skriver
under på...
Det är bara att börja ladda inför nästa säsong!
Filformat
I förra numret av Ståndskall lovade jag att undersöka lite runt filformat vid inlämning av material
till tidningen. Mina långtgående studier stannade
vid följande resultat:
Texter: Word
Jaktprovsresultat: Excel
Bilder: Bifogas separat.
OBS! Infoga ej objekt/bilder i Word/Excel

Från Sävarprovet
Västerbottens kustland
1/9-2005.
Första omgången
Trots lovande rapporter från provmarkerna beträffande fågeltillgången så blev det svårt att finna fågel
för de två startande hundarna. Strax före mörkrets
inbrott återkom ekipagen från skogen och reslutaten
kunde då fastställas av domarna och provledaren.
Bästa hund för dagen blev finska spetsen Kolåsens
Rikko som på en tjädertupp lyckades skälla ihop
52 p och ett 3:e pris. Deltagare nummer två finska
spetsen Rahan Mira hittade tyvärr ingen fågel och
fick därför nöja sig med 6 poäng.

Aya & Rickard Frohm, Storuman med höna.

ta chansen nästa år att komma till start på detta
jaktprov som kan bjuda på fina marker och en
fågelstam som äntligen är på klar uppgång.

Eftermiddag
Eftermiddagsprovet genomfördes på trevliga marker i trakterna av Botsmark, vi tackar Holmen skog
för upplåtelsen av markerna. Vi hoppas att fler ska

Provledare Ulf Grabbe
17

Jaktprov

Västerbottens Lappmark

Klubbmästare med 64p. Rönnbäckens Olle

Rönnbäck 15-16 okt
Helgens väder var blåsigt och förhållandena var
svåra, där fåglarna hade svårt att sitta tryggt. Bäst
lyckades Rönnbäckens Petra, ägare P-A From
Rönnbäck. På andra plats kom Rönnbäckens Qu,
ägare Stefan Lindberg Dorotea, strax därefter den
norska finskspetstiken Virpi, ägare Kenneth Hansén Norge. Sex hundar deltog, fem Nobsar samt
en Finsk spets.

Martin Markuson tar emot klubbmästarpriset av Kurt Sivertsson

Storuman 1-2 okt
Årets klubbmästerskap genomfördes i skogarna
runt Storuman 1-2 oktober. Förhållandena var
inte de bästa under lördagen med både regn och
blåst, samt fåglar som inte ville sitta. Antalet konstaterade fåglar blev så lågt som 1,2 i snitt. Bäst
lyckades Våtsjöbergets Katti, ägare Tommy Ferm
Lycksele, som fick 63 poäng på två finnanden och
ett primärskall. Jacko, ägare Egon Rongden, Sörberge fick 53 poäng och ett 3:e pris. Söndagen bjöd
på något bättre väder då det har slutat att blåsa, och
endast lättare regnskurar visade sig under dagen.
Fåglarna ville fortfarande inte sitta någon längre
stund, fast det visade sig vara bra med fågel på
de flesta provområderna. När inte fågeln sitter,
och man endast får höra påbörjade skall, så blev
snittet endast 1,8 i finnandemöjligheter. Trots de
skygga fåglarna lyckades Rönnbäckens Olle, ägare
Martin Markusson, Åsele bäst med 64 poäng, och
därmed även bli klubbmästare 2005. Kirvi, ägare
Kurt Sjöström, Björkås Storuman fick 59 poäng
och ett 3:e pris.

Resultat Rönnbäck:
1:a Rönnbäckens Petra ....... 57p
2:a Rönnbäckens Qu ........... 54p
3:a Virpi ................................ 53p

Resultat Storuman: (Klubbmästerskap)
1:a Rönnbäckens Olle (klubbmästare)..... 64p
2:a Våtsjöbergets Katti .............................. 63p
3:a Kirvi ...................................................... 59p

Pohjanukon Kea. En nobsimport från Finland.
Ägare Mattias Åkerstedt, Storuman
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En fikapaus i Åsele mitt på dagen

Tjäderfightens Troja 8 månader passade på att gå
ett rörligt prov under helgen.

Åsele 22-23 okt

Lördag
Bästa hund på lördagen blev Våtsjöbergets Katti,
ägare Tommy Ferm, Lycksele med 68p och ett 2:a
pris. Domaren rapporterar in en ordentligt jaktvillig
tik som var snubblande nära 1:an. God tvåa blev
Rönnbäckens Qu, ägare Stefan Lindberg, Dorotea
med ett 3:e pris och 55p.

Hela helgen bjöd på strålande väder och ner emot
10 minusgrader med svag vind. Fåglarna var överlag skygga och marken var frusen samt väsnades
ordentligt. Detta medförde att hundarna hade svårt
att röra sig i markerna och något prov fick avbrytas
med ömmande tassar. Två återbud på söndagens
provomgång fick också inräknas, där förarna hastigt
insjuknat. Lördagkvällen bjöds det på en sagolik
middag och god stämning!
Helgens prestation stod Peter Persson för som
blev blixtinkallad som domare. Han steg helt
enkelt upp från sekretariatet och i vanliga kläder
dömde han ett rörligt prov över full tid! Gissa om
han frös efter provrundan! Någon hade dock känt
medlidande med Peter och lånat ut både mössa och
handskar... Provet gällde bedömningen av den tidigt jaktmogna tiken, Tjäderfightens Troja 8 mån,
ägare Berit Nordin, Åsele. Resultat 17p. Det var
enligt uppgift en snabb jaktvillig tik som visades
upp! Det blir spännande att se vad Troja presterar
kommande säsong.

Söndag
Helgens sista provdag var det bara en hund som
gick till pris, det var Sörlidbäckens Aya, ägare
Göran Hellström, Storuman som erövrade ett
1:a pris på 80p och därmed vann Modo skogs
vandringspris, som helgens bästa hund.
Provledningen gratulerar till den bedriften och
tackar alla deltagare för en trevlig samvaro!
Resultat Åsele:
1:a Sörlidbäckens Aya ......... 80p
2:a Våtsjöbergets Katti ....... 68p
3:a Rönnbäckens Qu ........... 55p

Sörlidbäckens Aya, vinnare av Modo skogs pokal

Provledare: Annkristin Persson och Peter Persson
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Vilhelminaprovet 19-21 Augusti
Västerbottens kustland arrangerade jaktprov i dagarna tre
i skogarna kring Vilhelmina.
Vi vill rikta ett stor och varmt tack till Västerbottens Lappmark för att vi fick arrangera provet i
Vilhelmina, vilket vår medlemskår är mycket
tacksamma för. Vi vill även tacka våra domare
här som ställde upp och tjänstgjorde dubbelt upp
mot vad de tävlande, dessutom anslöt domare som
dömde på heltid. Vilket vi värdesätter då provet gav
rikligt med start möjlighet för hundar vars ägare
ej är jaktprovsdomare. Utöver tävlande från vår
lokalklubb hade vi nöjet att ge tävlande från såväl
Jämtland/Härjedalen som Västerbottens Lappmark
start möjligheter.
Under dessa tre dagar genomfördes 25 starter, vädret varrierade lite med temp mellan +10-20 grader,
oftast svagvind samt fuktigt vid många starter. Fågeltillgången betecknar vi som god då vi på dessa
25 starter hade ett snitt på 3,4 fåglar/start. 20 av
starterna var prisgivande.

Tapio från Juktfors i Sorsele undersöker godisskålarna.
Ägare: Rickard Berglund

Bäst lyckades Röjmyrens Zita med 2 st 1:or 83p
resp 78p ägare Rolf Eriksson, Bureå. Zita blev
därmed Sjch. Tapion Nikku 80p 1:a ägare Tomas
Persson, Vindeln. Även Nikku erhöll därmed
SJCH titeln. Kvickhems Freja 80p 1:a ägare Ewert
Lundström, Skellefteå. Furubrännans Tarro 78p 1:a
ägare Martin Svärd, Robertsfors. Tarro blev därmed
dubbelchampion.

Vi gratulerar alla pristagare och tackar för en fin
tävling i gott kamratskap. Ett stort tack även till
Tomas Persson som fixade den goda maten som
vi åt på lördags kvällen.
Martin Svärd

Hundutställning
SSF/Västerbottens Kustland inbjuder till
utställning för Finskspets och Norrbottenspets

Söndagen 29 Januari 2006 i Robertsfors.
Plats: fd. Vägverket i Robertsfors, numera Åströms markentreprenad.
Domare: Stig Bränvall
Tid: Besiktning kl. 08.00-09.00
Bedömning kl. 09.00
Valpklass 50:-. Övriga klasser 220 :Anmälan: Skriftilig skall vara oss tillhand 2006-01-14
Skickas till: Martin Svärd, Näverstigen 16, 91531 Robertsfors, 0934-10987
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Predator Jakt
SSF/Västerbottens Kustland inleder sitt 20 verksamhets år med att
utlysa en predatorjaktstävling under kalenderåret 2006.
Tävlingen utlyses för alla medlemmar inom SSF/Västerbottens Kustland.
Följande viltarter omfattas och varje fångat eller skjutit vilt ger poäng enligt nedan.
Räv ............................................................... 70p
Mård............................................................. 70p
Grävling ....................................................... 50p
Mink............................................................. 50p
Kråka, Måsfågel, Nötskrika och Skata ...... 5p/st

Skicka uppgift om fångat eller skjutit vilt till:
Martin Svärd
Näverstigen 16,
915 31 Robertsfors
Tel. 0934-10987
Maila till: furubrannanskennel10@hotmail.com
Bifoga foto på dig själv och bytet.
Vi redovisar resultaten löpande i Ståndskall,
följande vinster utdelas:
• Fotsnara • Mårdfälla • Jaktprovstart
• Hundutställning • T-shirt • Jakt keps
Prisutdelning sker på vårt årsmöte 2007.
Styrelsen, Västerbottens Kustland

Visti med tjäderhöna, ägare: Peder Fredriksson

Hundutställning
i Riddarhyttan
SSF-Sydsverige inbjuder till hundutställning
för Finsk spets och Norrbottenspets
i Riddarhyttan, ca 10 km väster Skinnskatteberg

Lördagen den 11 februari 2005, klockan 10.00

Domare: Staffan Forslund
Anmälan senast 28:e januari 2005 på SSF:s anmälningsblanketter
insänds till Carin Simonsson, Smedsvägen 9, 772 40 GRÄNGESBERG
Anmälningsavgift: 100 kr för valp och veteranklass, 225 kr för övriga klasser
inbetalas samtidigt som anmälan på postgiro 915314-9.
Upplysningar Carin Simonsson tel 0240-221 18

Avelsråd

Finsk spets, valphänvisning
Daniel Byqvist, Vikläe 5483, 82141 Bollnäs
Tel. 0278-230 07
Norrbottenspets
Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby
Tel. 0954-146 24

Finsk spets
Roland Lundgren Hällfors 48, 911 91 Vännäs
Tel. 0935-310 77.
Birger Backebjörk Strandv. 36, 980 41 Hakkas
Tel. 0975-510 05
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Provledarrapport
SSF-syd
Årets jaktprovsäsong har inletts på ett bedrövligt
sätt med lite fågel och mycket varg i gränstrakterna mellan Västmanland och Dalarna.
Vårt första utlysta prov fick ställas in då en
större vargflock finns kring provområdena runt
Skinnskatteberg.
På vårt andra prov i Grängesberg med två startande hundar konstaterades endast en fågel under
9 timmar i skogen, det var Predator´s Liza, äg
Tomas Salander som skällde en orre och tog ett
3:e pris.

Valpen Virja tar för sig i "sin" nya säng

Det känns som glädjen i jakten och jaktproven
håller på att försvinna då vargstammen ökar i
området där vi har vår provverksamhet, risken är
väldigt stor att vi inom några år varken kan jaga
eller hålla några jaktprov här.
Göran Eriksson Provledare SSF-syd

Kallelse Årsmöte SSF-syd
SSF Sydsveriges årsmöte hålls

Lördagen den 11 februari 2005

i Riddarhyttans Folkets hus direkt efter hundutställningen,
dock tidigast klockan 13.00.
Styrelsen

Årsmöte
SSF JÄMTLAND – HÄRJEDALEN

Lördagen den 28 januari kl. 18.00 Stocke Titt, Frösön
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning.
Har din hund tagit 1:a pris på jaktprov,
blivit SUCH och/eller SJCH anmäl detta till:
Stefan Olofsson Tel. 0640-302 66,070-335 50 02
eller o.stefan@telia.com senast 10 januari.
Anspråk på vandringspriser och motioner skall vara
sekreteraren tillhanda senast 10 januari.
Regler för vandringspriser finns på hemsidan:
http://ssf.skucku.se/ under information.
Viltbuffé serveras efter årsmötet till en kostnad av 50:-/pers,
subventionerad av klubben.
Anmälan till Ewy Carlsson Tel. 0684-303 46,
073-042 45 50 senast 14 januari.
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!
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Historiska hundar
Här kommer ett förslag om ny spalt ni kan skriva i Ståndskall. Det finns säkert
många läsare som hört om hundar som funnits förut och som de skulle säkert
vilja veta mer om. Fatta knapparna på datorn och sätt igång! Jag börjar med en
av våra medlemmar, Kalevi Jokiaho, som bor i Alavus, Finland och hans tik Jokan
Neiti.
FINUCH, FINJCH
SF118881/85

Jokan Neiti
Född:
29 mars 1985
Fader:
Jokan Rono
Moder:
Jokan Kimuli.
Uppfödare och ägare:
Kalevi Jokiaho Avahus Finland.

Jokan Neiti

Meriter
Jakon Neiti var en mycket duktig jakthund
med många meriter på sin meritlista, hon
hade under sin aktiva tid skällt ihop inte
mindre än 23 första pris i elitklass!
• Hon deltog tre gånger på finska skallkungen
med 2 tredjeplaceringar, 77 och 76 poäng, och en
sjätte placering med 79 poäng.
• Sydösterbottensmästare -93 med 91 poäng.
• Sydösterbottens spetsklubbsmästare -93 på 86
poäng,
• Kennelklubbsmästare -93 på 80 poäng.
Jokan Neiti har 15 avkommor med flera med
bra resultat. Hon var under sin livstid mycket
frisk hund och nådde den för finskspetsarna
aktningsvärda åldern av 15,5 år.
Jokan Neiti och ägaren Kalevi Jokiaho Avahus

Ståndskall på webben: www.ssf-spetsar.nu
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”Nobs-lycka”

Västanbäck i Junsele som ägare. Samme Hans N
som jag ca ett år tidigare dryftat mitt intresse av
en Nobs-valp med.
Den 11 april 2005 födde Kirja en tikvalp och tre
hanvalpar och jag hade lyckan av att vara med i
tätskaran av tänkbara köpare, så i mitten av juni
hämtade jag valpen ”Västanbäcks AXO”
Då jag under resans gång lämpligt nog hunnit bli
pensionär har jag all den föräldraledighet som en
valp kräver. Jag hade ju lovat både mig själv och
”AXO” att ge oss båda all den tid i skogen som
erfordras för att ta vara på de jaktanlag som valpen
är utrustad med från sina föräldrar.
Det var ju inte den bästa starten vi fick på trakten
genom den i vintras totalt kraschade rått-sork-och
lämmel-stammen som flyttat över alla predatorers
betestryck på skogens småvilt i form av fågel och
hare. Således har tjäderkullarna i stort sett lyst
med sin frånvaro, orrarna har däremot klarat sig
bättre och bådas vår förtjusning (AXO:s och min)
saknade gränser när en av de första orrkullarna i
början av oktober efter uppfloget träade och den
första orrkycklingen död landade framför en ivrigt
skällande AXO. Till dags dato 6/11, har vi lyckats
med ytterligare två orrkullar så trots allt får vi
vara nöjda. Gammel-tjädrarna däremot drar än så
länge det längsta strået och flyger utanför valpens
verkningsradie.
Ett annat problem på hemskogen som är belägen
ca 2 mil SO om Backe i Ångermanland är den
rikliga björnförekomsten. Efter inträffade björnmöten har valpens sök krympt till närområdet runt
hussen vilket lett till att någon egentlig jakt inte
varit möjlig ett par veckor. Modet har nu undan
för undan återvänt och nallen förhoppningsvis
uppsökt vintervilan så nu fungerar söket hos både
valpen och hussen.
Efter denna sommar och höst vet jag nu vad jag
läste för trettio år sedan, nämligen att:
”Lycka är att ha en Nobs”.
Skickar en hälsning och tack till Mats O Mattson ,
Martin Markusson och familjen Hans Nygren.

När jag för trettitalet år sedan skaffade mig min
första egna hund, en labrador, lånade jag en
bok om hundar på biblioteket där jag läste att
”lycka är att ha en valp”. Den lyckan har jag
efter labradoren upplevt ytterligare två gånger
med Border collies och nu senast med en Nobs.

Västanbäcks Axo

Valet av Norrbottenspets avgjordes redan i början
av 1980-talet, men har kunnat förverkligas först
nu. Jag deltog i fågeljakt ett antal gånger med två
av mina brorssöner i Berglundaskogarna öster om
Barsele i Västerbottens inland. Min äldsta bror
som bodde på min föräldragård hade fått en valp
av en uppfödare från Tärnabytrakten (Ajaure), då
valpens färgsättning inte var rastypisk. Men vilken
fågelhund den icke rastypiske ”Tippo” blev. Gamla
talesätt om att man inte skall döma hunden efter
håret fick verkligen sin bekräftelse.
Eftersom jag hade djurhållning som krävde vallhundar så ville jag inte skaffa ytterligare en hund
då båda hundraserna bör ges favören av att få vara
ensamhundar och vara enbart husses hund.
Sedan djurhållningen avvecklats på grund av bristande lönsamhet och den sista Bordern sedan förra
sommaren vallar på de saligas ängder, var det så
dags att fullfölja det nu drygt tjugoåriga beslutet
att skaffa en Norrbottenspets.
Med tur och tips från den i de Ångermanländska
bygderna kände jaktprovsdomaren Mats O Mattsson fick jag kontakt med ägaren till Rönnbäckens
Olle, Martin Markusson, som berättade att Olle
just betäckt Raskflons Kirja med Hans Nygren

Bo G Gustafsson
Tjärnnäset
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Hundutställning
i Sandviken-Östersund 28 Maj.
Det var lite bekymrat för vädret till Lördagens
utställning, Det snöade nämligen på Fredag kväll
när ringarna skulle göras i ordning. Nu blev det
ganska hyfsat väder till slut. Vi hamnade i år inför
ett delikat problem, vi fick för många anmälningar
för att kunna genomföra den organisation vi tänkt
oss tillsammans med Älghundsklubben.
Det blev alldeles för många hundar för att Arvid
Göransson skulle kunna döma både oss och övriga
Älghundar.
Efter en del snabba telefonsamtal konstaterades att
enda chansen att klara alla hundar var att ta in en
domare till. Ewa Widstrand fick rycka in för att ta
våra raser. 56 hundar var anmälda varav 24 Nobsar.
Detta är nog ett nytt rekord för våran del.

En vacker tavla till vinnaren

Bästa Nobsvalp
Klingspetsens Snobben,
ägare Peter Rosengren Hede.
Bästa Finnevalp
... och bästa valp blev Vackeråsens Molle,
ägare Mikael Kuhne Vemhån.
Bästa Nobs och årets BIS 2:a
Blev fjolårets BIS-vinnare Knaftskogens Micko,
ägare Anna-Lena och Bengt Ågevall Stugun.
Bästa Nobstik
Blev Nystängslets Bäyla,
ägare Rickard Sundin Tandsbyn.
Bästa Finnspetstik
Blev Tjärstubbens Atena,
ägare Göran Olsson Själevad.
Bästa Finnspets samt årets BIS
Blev Åflodalens Sorro, ägare Christian Ackér,
Teresia Johansson Falköping.
Ett stort tack till alla funktionärer samt
deltagare från oss i styrelsen.
Lennart Jönsson

Åflodalens Sorro med fin tupp
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Höljesprovet 2005
Det var en förväntansfylld skara som samlades i
skogarna öster om Höljes 24 och 25 september.
Fågeltillgången var dock inte lika god som
förra året. Resultaten blev heller inte lika höga.
Bästa hund blev båda dagarna provets till storleken minsta hund, Nobstiken Hemsjöbäckens Tanja,
ägd av Tommy Lannemar. Tommy hade även egna
framgångar då han blev klar domare. Näst bästa
hund var för övrigt också en nobs, Morris, ägd av
Lars Andersson.

Åflodalens Sita poserar under kaffepaus

Provmarker
Provmarkerna uppläts i år, som förra året, av
Stranna VVO, Höljes jaktklubb och Lima besparingsskog. Förläggningen stod Stranna FVOF och
Stora Bergvik för.

Varg
Det som kan komma att störa provverksamheten i
Värmland i framtiden är inte bristen på fågel utan
den alltför rikliga vargstammen. Vi var under vårt
prov förskonade från incidenter, men ett par helger
senare blev en stövare tagen under stövarklubbens
prov. Området skulle enligt länsstyrelsen vara
relativt "säkert”. Frågan är om några områden i
Värmland om några år kan betraktas som säkra.

Priserna hade skänkts av:
Jegma, Korppinkallio kennel och Metso.
Tack till dessa och sist men inte minst tack till
Conny Persson som ser till att det paktiska med
bl.a provrutor och kartor fungerar.
Arne Åhs provledare

Årsmöte
SSF-MEDELPAD

SSF-Medelpad håller årsmöte

Söndagen den 5 feb -06 kl. 15.00.

Plats Träporten Borgsjö. Motioner skall vara sekr
Egon Rong´den tillhanda senast den 5/1-06.
Subventionerad supé efter årsmötet, anm till Sture Eriksson 0691-32617 senast 30/1-06.

Välkommen!

Styrelsen SSF-Medelpad.

Hundutställning
SSF-Medelpad inbjuder till hundutställning i

Torpshammar söndag 19/3 2006

Id och vacckontroll kl 9.00 bedömning kl 10.00. Domare vakant.
Anm:Skriftligen till Sture Eriksson senast 9 Mars Terassvägen 2 840 10 Ljungaverk.
Avg: valpar och UCH hundar gratis övriga 250:-, som skickas in
samtidigt som anm till pg 344553-3. upplysningar Sture Eriksson 0691-32617

Servering och lotteri.

Välkomna!
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SSF-Medelpad.

Kalix utställningen
SSF/NKI inbjuder till den årliga utställningen
för finsk spets och norrbottensspets.

Datum: Lördagen den 4 mars 2006.

Plats: Kalix Naturbruksgymnasium (skyltning från E4).
Domare: Staffan Forslund.
Tid: Bedömningen börjar kl 10.00
(Id och vaccinationskontroll från kl 09.00).
Anmälan och övrig info:
Skriftlig anmälan senast den 24 februari till Göran Östlund,
Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, tfn 0923-137 29 (kvällstid).
Vid utlandsregistrerad hund skall en kopia på stamtavlan bifogas anmälan.
Anmälningsavgift: Championklass och valpklass gratis, övriga 250 kr.
Avgiften betalas in på Pg 980477-4.
Servering kommer att finnas på plats.

Välkomna till Kalix!

Årsmöte
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte

Lördagen den 28 januari 2006 i Boden.

Plats: Hotell Bodensia.
Tid: Kl. 1300
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30:e december.
Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.

Hundutställning
i Jokkmokk
SSF/ÖVRE NORRBOTTEN anordnar utställning för finsk spets & norrbottensspets

Lördagen den 4 februari 2006

Utställningsplats: Ridhuset
Domare: Stig Brännvall, Harads
Veterinärbesiktning: kl. 09.00 Bedömning: kl. 10.00
Anmälan: Senast söndagen den 29 januari till Krister Mattsson, Hantverkargatan 28,
962 32 Jokkmokk, tel 0971/102 36 fax 0971/125 70
Anmälningsavgift: Valpklass 6-9 mån 0 kr, Övriga klasser 250 kr.
SERVERING!
Välkomna till JOKKMOKK
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Förhöstprov

på 79p, Micko äg Lars Lindell 74p, Vackeråsens
Tette äg Jonas Zackrisson 68p, Bratthögens Lizzi
Sören Adill 63p, Åflodalens Sita äg Lennart Jönsson 60p, och Pötbobäckens Mira äg Lars Persson
60p. Lördagen summerade vi ihop två första pris.
Micko äg Lars Lindell, fick sin revansch från gårdagen, och jobbade ihop 85p, på bla en orrkull där
han gjorde utmärkta jobb på flera fåglar. En annan
vi lyfte på hatten för var Åke Jonssons tik Råsjöskogens Jolin, som tog sin sista etta, och därmed
titulerar sig SDCH.
Övriga som gick till pris var Pötbobäckens Vilma
äg Peter Johansson som drog ihop 73 p, Latanjarkas
Jaana äg Jan Andersson 58p, Vackeråsens Tette äg
Jonas Zackrisson 54p, och Bratthögens Lizzi äg
Sören Adill54p. Ett speciellt tack till Anders Häggqvist som ordnar suveränt fina marker, Jan-Olof
Edström, Thor-Leif Andersson som dömer utan
anspråk på att starta egen hund. Thor-Leif åker
dessutom nästan 50 mil för att bedöma.

Vemdalen 19-20 aug.
När vi drar igång säsongens första jaktprov i
Vemdalen 19-20 aug återkommer även sommaren med full styrka!
Den varar i precis två dagar med eftermiddagstemperaturer på 25 grader. När vi efter två provdagar
summerar proven, kommer regnet tillbaka och allt
blir som vanligt. Efter flera goda fågelår var det
många som ville komma till start, det var närmare
30 hundägare som var sugna på att komma till
Vemdalen. Tyvärr kan vi inte erbjuda plats till
alla. Sommarens rapporter, om att föryngring av
skogsfågel har varit dålig, besannades till viss
del. Kullarna fanns inte alls i den omfattning som
tidigare år, och i den mån man hittade några, så var
det få individer att jobba med. Några orrkullar med
sju till nio individer hittades, vilket bidrog till en 85
poängare efter ett väl genomfört arbete.
Första dagen gick sex hundar till pris. Tapion
Sälli äg Per-ove Bergman drog ihop ett första pris

Stefan Olofsson

Jaktprov
Offerdal 10-11 okt
När jaktprovet i Offerdal gick av stapeln den 10-11
okt kunde vi endast ta emot åtta hundar på grund
av svårigheten att få loss bra provytor.
Trots att vi lägger proven på vardagar, är det svårt
att få loss bra provmarker pga älgjakt osv. I år var
det extra svårt, då även fågeltillgången var den sämsta på många år. Vi drar hellre ner antalet starter,
än att ta in hundar som måste gå på marker där vi
vet att det inte finns fågel. Ett speciellt tack vill jag
dock säga till Hans Lantz på Persson Invest, som
med kort varsel fixade flera fina provområden med
kartor och tips om bra fågelbiotoper på områdena.
Trots det lyckades inte någon hund jobba ihop något förstapris. Även om det hittades en del fågel
så var det få som ville vara med.

Nalle i Kieras

bjöd inte heller på några storslagna resultat. Samtliga hundar utom obygdens piki, som gick fågeltom
gick till tredje pris. Tapion Nikku äg Thomas Persson 58p, Mikko äg Lars Lindell 57p, Åflodalens
Sorro äg Christian Acker 57p, Obygdens Siiva
Äg Henric Kindblom 55p, Pötbobäckens Mira äg
Lars Persson 53p och Pötbobäckens Zicko äg Harry
Eriksson 51p. Än en gång tack till markägare och
funktionärer som ställer upp.
Stefan Olofsson

Under måndagen fick en hund ihop ett andra pris,
Mikko äg Lars Lindell 70p, två andra pris jobbades
ihop av Obygdens piki äg Håkan Olofsson 55p och
Åflodalens Sorro äg Christian Acker 55p. Tisdagen
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RAPPORT

Vår erfarenhet av höstens prov är att fåglarna har
varit skygga, vilket framgår av provledarrapporterna. Men som vanligt finns det alltid fåglar, som
är mycket trygga och ibland inte går att stöta. De
hundar som tar upp fåglarna på betryggande sätt
från provgruppen får också ihop poäng, som många
gånger räcker till första pris.

Från Övre Norrbotten
Nästan hela den planerade jaktprovssäsongen är
till ende, återstår två utlysta provdagar samt rörliga
prov. På femton jaktprovsdagar har genomförts 55
prov. 9 rörliga jaktprov har genomförts t o m 2
november. Totalt blir det 64 jaktprov. Antalet
första pris på utlysta prov är betydligt färre än
förra året.

Utlysta prov
Valör
Antal

1:a pris 2:a pris 3:e pris 0 pris Tot
6
11
12
26
55

Rörliga prov
Valör
Antal

1:a pris 2:a pris 3:e pris 0 pris Tot
3
1
1
4
9
Mats Thorneus tar emot 4:e pris
i Skallkungen 2005 av Ulf Jonsson, Backe.

Här följer provledarrapporter:

Internationellt jaktprov
i Porjus 27 – 28 aug 2005
Lördag 27 augusti – provledare Kent Renlund

Utlyst jaktprov i Kiruna 20 – 21 augusti 2005
Provledare Mats Thorneus
Årets första jaktprovshelg genomfördes under fint
förhöstväder, 13 grader varmt och svag vind. Det
verkade som att fåglarna under denna helg inte ville
sitta för hundarna, så därför blev det inte så mycket
skrivet i bedömningskorten när provgrupperna
återkom efter provtiden.
Poängen under lördagen blev:
Katajahaan Nätti, 15 poäng, samt Rahan Rekku,
6 poäng.
Bäst under söndagen blev:
Tallens Dessi som fick ihop 44 poäng,
därefter kom Katajahaan Nätti på 20 poäng.

Lördag morgon, en dag som inte inbjuder till vare
sig jakt eller jaktprov – ösregn och hård blåst.
Endast en hund anmäld och ägaren beslöt för
första gången i historien att inte starta.
Söndag 28 augusti – provledare Ove Sjöström
Söndag morgon och betydligt bättre väder, torrt,
vindstilla och 12 grader varmt.
Till start idag två hundar.
Bästa denna dag:
Houtanens Minna, ägare Assar Tieva, som på tre
fåglar skällde ihop 43 poäng och 0 pris.
Sämre gick det för Tjäderlekens Devil, ägare
Krister Mattsson, som inte hade några konstaterade fåglar och fyra falska skall vilket gav 0 poäng
och 0 pris.
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Utlyst jaktprov i Jokkmokk
24 – 25 september 2005
Provledare Krister Mattsson/Jan Andersson

Utlyst jaktprov i Porjus 22 – 23 oktober 2005
Provledare Ivar Karkiainen
Lördag
Snö verkar ha kommit för att stanna, det brukar betyda att fåglarna blir mer medgörliga. Det är cirka-2
grader kallt ute, det blåser en kall och tidvis hård
nordlig vind. Samlingen sker på Sarek (Folkets
Hus), det är 5 förväntansfulla ekipage som väntar
på att få komma iväg. Alla hundar startar sina prov
vid 08.00. Vid genomgången efter provet visar det
sig att även idag har fåglarna tagit till vingarna och
flugit sin kos.
Ett tredje pris är det bästa resultatet för dagen, den
bedriften svarade Röjmyrens Zita för. Hon fick
ihop 59 poäng, ägare Rolf Eriksson Bureå.
Zappo, ägare Gunnel Elgendahl 5 p.
Sörlidbäckens Benno, ägare Leif Sundvall 24 p.
Latanjarkas Titti, ägare Rainer Lyngmark 24 p.
Njavvedalens Kiiri, ägare Daniel Nilsson 32 p

Lördag
De yttre förutsättningarna var inte de bästa tänkbara för jaktprovsstart – barmark, lövfällning,
hård blåst och 8 plusgrader. Endast två hundar
till start.Vi kunde konstatera att många fåglar var
mycket skygga.
Resultatet för deltagande hundar:
Latanjarkas Jaana, ägare Jan Andersson, 72 poäng
och ett andra pris på 3 konstaterade fåglar.
Tjäderlekens Devil, ägare Krister Mattsson, 47
poäng och noll pris på 4 konstaterade fåglar.
Söndag
Samma yttre förhållanden som under lördagen
och två hundar till start. Bäst lyckades Latanjarkas
Jaana, ägare Jan Andersson, som på 3 konstaterade
fåglar skällde ihop 61poäng och ett tredje pris.
Även den andra hunden som var Tjäderlekens Devil, ägare Krister Mattsson, skällde ihop 52 poäng
och ett tredje pris på tre konstaterade fåglar.

Söndag
Kallare idag -10 grader, men ingen vind att tala
om. Den stora frågan är ”är fåglarna lika skygga
som dagen innan” Samma starttid som på lördag
omkring 08.00. En lång väntan på att genomgången
av proven skulle bli klar. Jag har som provledare
inte varit med om att ha så många besvärliga prov
att reda ut. Vid kollegiet var alla domarna överens
om bedömningarna som var gjorda och vi kunde
redogöra för provet. Det som var genomgående för
provet var att fåglarna från morgonen var skygga
och att allt eftersom dagen fortskred blev de mer
medgörliga. Många av hundarna hade gjort förlängningar.
Bäst idag blev Röjmyrens Zita med 87 p, ägare
Rolf Eriksson Bureå. Tjäderlekens Devil 75 p,
ägare Krister Mattsson Latanjarkas Titti 71 p,
ägare Rainer Lyngmark. Zappo 67 p, ägare Gunnel
Elgendahl. Hiski 65 p, ägare Kent Renlund.
Njavvedalens Kiiri 62 p, ägare Daniel Nilsson.
Gvorrbergets Meja 45 p, ägare Henrik Aittamaa.
Sammanfattningsvis för helgen: 2 Elitettor, 3
Elittvåor och 2 Elittreor
Bra gjort HUNDAR!

Utlyst jaktprov i Vittangi 22 – 23 oktober 2005
Provledare Mats Thorneus
Jaktprovshelgen genomfördes under fint senhöstväder, snöklädd mark, måttlig vind och 2 grader
kallt.
Poängen under lördagen blev:
Tallens Dessi, äg Stefan Stålnacke, 65 poäng och
ett andra pris på 5 konstaterade fåglar.
Leipipirs Nippe, äg Ulrik Lidström, 52 poäng och
ett tredje pris på 2 konstaterade fåglar.
Katajahaan Nätti, äg Mikael Svennemyr, 24 poäng
och noll pris på 2 konstaterade fåglar.
På söndagen
Hade temperaturen sjunkit till 8 grader och vinden
var svag och poängen på söndag blev:
Tuomiluoman Essi, äg Stefan Stålnacke, 79 poäng
och ett första pris på 4 konstaterade fåglar.
Leipipirs Nippe, äg Ulrik Lidström, 71 poäng och
ett andra pris på 4 konstaterade fåglar.
Katajahaan Nätti, äg Mikael Svennemyr, 66 poäng
och andra pris på 3 konstaterade fåglar.
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Utlyst jaktprov i Porjus 29 – 30 oktober 2005
Provledare Peter Henriksson

Utlyst jaktprov i Porjus 5 – 6 november 2005
Provledare Kent Renlund

Lördag
De yttre förutsättningarna var de bästa tänkbara för
jaktprovsstart – snötäckt mark, måttlig vind
och plus 5 grader och sex hundar till start.
Det gällde för hundarna att söka ut för att hitta
ansamlingarna av fåglarna, som också visade
sig vara ganska skygga.
Resultatet för deltagande hundar :
Poju, ägare John Wallberg, 66 poäng och ett andra
pris på 3 konstaterade fåglar.
Hiski, ägare Kent Renlund, 15 poäng och noll pris
på 1 konstaterade fåglar.
Tjäderlekens Devil, ägare Krister Mattsson, 60
poäng och ett tredje pris på 2 konstaterade fåglar.
Maja, ägare Mats Thorneus, 49 poäng och noll pris
på 4 konstaterade fåglar.
Gvorrbergets Meja, ägare Henrik Aittamaa, 69
poäng och ett andra pris på 2 konstaterade fåglar.
Och till slut dagens bästa resultat:
Houtanens Minna, ägare Assar Tieva, 80 poäng och
ett första pris på 3 konstaterade fåglar.

Barmark i november är mycket ovanligt för oss här
uppe i norr. Dan före så hade det varit regnväder och
allmänt trist. Lördagen mötte oss med sol och fyra
plusgrader. Blött i markerna men lovande förutsättningar till lyckade provresultat. Fyra hundar till
start med förväntansfulla ägare. Vid denna tidpunkt
på säsongen så är alltid risken stor med att jägare
finns inom provrutorna. Unghunden Troja var en av
de som mer eller mindre fick sitt prov spolierat.
Resultat
Nu blev resultatet 22 poäng men tiken har enligt
domaren kapacitet för mycket mer. Latanjarkas
Jekko och Latanjarkas Milla fick ihop 71 poäng
resp. 68 poäng på tre fåglar vardera.
Bäst lyckades nobsen Kjälle denna dag då han
uppnådde 78 poäng och ett erövrat 1:a pris.
För övrigt hundens andra etta i höst. Domaren
var speciellt nöjd med hundens arbete vid skall
inne i flock. När pg avancerade fram mot skallet
stötte man fyra fåglar som en och en flög förbi
skallplatsen. Kjälle tystnade, stod kvar, lyssnade
efter de bortflyende fåglarna och fortsatte sedan
sin skallgivning tills domaren stötte skallfågeln.
Detta kallar jag för en ståndfast hund. Bravo Kjälle,
fortsätt så här.
Söndag
Till söndag så hade kvicksilvret sjunkigt. Sju minusgrader och mycket skrapigt i markerna. Pg lät
och lät väldigt mycket. Fåglarna blev varnade på
långt håll, så det var inte lätt att hitta dom. Latanjarkas Titti fick ihop 24 poäng och ägaren avstod
förlängningen för att spara hunden. Latanjarkas
Jekko 52 poäng och Kjälle 63 poäng på fyra resp.
två fåglar. Bäst var Latanjarkas Milla som även nu
skrapade ihop 68 poäng. Det man kan tillägga är att
tiken inte hade det minsta flyt. Det var verkligen
stolpe ut denna dag. Det kunde ha blivit höga poäng
med ”normal” tur.

Söndag
Samma yttre förhållanden som under lördagen och
nu var fyra hundar till start. Bäst lyckades Hiski,
ägare Kent Renlund, som på 5 konstaterade fåglar
skällde ihop 84 poäng och ett första pris.
Övriga resultat denna dag blev:
Tjäderlekens Devil, ägare Krister Mattsson, 25
poäng och noll pris på 2 konstaterade fåglar.
Maja, ägare Mats Thorneus, 49 poäng och noll pris
på 3 konstaterade fåglar. Houtanens Minna, ägare
Assar Tieva, 14 poäng och noll pris på 2 konstaterade fåglar. Antal konstaterade fåglar på lördag blev
15 och ett snitt på 2,5. På lördag noterades 10 falska ståndskall. På söndag var antalet konstaterade
fåglar 12 och ett snitt på 3. De falska ståndskallen
uppgick till 7. På söndag hade vi 2 ekorrskall och
ett hardrev. Noteras att bägge ettorna erövrades på
samma provruta, där fåglarna var betydligt medgörligare än de på övriga rutorna.
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Rörliga jaktprov
2 september till 2 november 2005
Provledare: Rainer Lyngmark/Ove Sjöström
Under perioden har följande
pris har erövrats:
Hundens namn
Skarjaks Lilla Kida
Vikborgs Speja
Houtanens Kjälle
Vikborgs Speja
Isku

Ägare
Patrik Lundberg
Gunilla Falk
Jan Engman
Gunilla Falk
Ivar Karkiainen

P.
61
66
75
86
75

Pris
3:a
2:a
1:a
1:a
1:a

Houtanens Kjälle klubbmästare 2005

ÖVRE NORRBOTTEN
KLUBBMÄSTERSKAP FÖR
SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR 8-9 okt
Årets klubbmästerskap genomfördes den 8 – 9
oktober 2005 i Jokkmokk.
De yttre förhållandena var bra – barmark, svag vind
till måttlig vind, fuktigt och åtskilliga plusgrader..
Till start denna helg hade kommit fem hundar för
att tävla om klubbmästartiteln.
Första dagen
Efter första dagen ledde Latanjarkas Titti, ägare
Rainer Lyngmark, som på två konstaterade fåglar
skällde ihop 63 poäng och ett andra pris. Totalt på
lördag gick två hundar till pris. Antalet konstaterade
fåglar varierade från 0 till 5 eller totalt 11, vilket
gav ett snitt på 2,2 fåglar. Det vi kunde konstatera
att fåglarna var skygga.

Resultat:
Hund

Ägare

Houtinens Kjälle
Latanjarkas Titti
Njavvedalens Kiiri
Sigge
Tjäderlekens Devil

Jan Engman
Rainer Lyngmark
Daniel Nilsson
Bengt Martinsson
Krister Mattsson

Dag 2
Åter igen avgjordes mästerskapet andra dagen.
Samma yttre förhållanden som på lördagen. Den
andra dagen hade startade fyra hundar och Houtanens Kjälle , ägare Jan Engman, satte övriga hundar
på plats och med två konstaterade fåglar skällde
ihop 66 poäng och ett andra pris.
Klubbmästare
Med detta resultat blev
Houtanens Kjälle klubbmästare.
Konstaterade fåglar
Antalet konstaterade fåglar på söndag varierade från
1 till 2 eller 5, som ger ett snitt på 1,25 fåglar.
För helgen noterades 2 falska ståndskall och på nio
starter erövrades tre priser.
Utöver detta kan noteras att vi hade tre ståndskall
på ekorre.
Ove Sjöström Provledare

Lördag
Poäng
7
63
55
41
35

32

Pris
0
3
3
0
0

Söndag
Poäng
66
14
20

Pris
2
0
0

26

0

Rapport

Våmhusprovet 1-2 oktober.
En hund startade. Övriga hundar kom inte till start
när vetskapen om att vargförekomst fanns i markerna. Den startande hunden gick inte till pris.
Leksandsprovet 1-2 november.
Där kom det fyra hundar till start. Den hund som
gick till pris var Högbackens Kirja, 52 poäng, äg:
L Bäcklund.
Fredriksbergsprovet
5-6 nov alt 12-13 november
Provet är inställt vad vi erfar.
Leksandsprovet 13-14 december
... kommer nog också att ställas in, vargförekomst
i markerna. Dom flesta av dessa utlysta jaktprov
kan ni läsa om i separata artiklar i detta nummer
av ståndskall.
Skallkungen
Till skallkungstävlingen i år hade Mellansverige
två hundar. Lite otur hade vår titelförsvarare som
uteblev på grund av skada. Men den andra hunden
kom på en hedrande sjätte plats det var Japptjärns
Tuuri, äg: C Persson, Höljes. Ett grattis till hund
och ägare.
Rörliga prov
Antalet starter i Rörliga jaktprov har fram till
skrivandets stund varit en sjunkande trend. Av
förklarliga skäl så tvekar man att prova sin hund
när förutsättningarna för att finna fågel och få bra
jaktprovsresultat uteblir. Men det kan vara så att
vid nästa prov så kommer resultatet. Dom jaktprov
och våra jakter som har varit under året hade en varierande tillgång på gråfågel. Kullarna har stundom
lyst med sin frånvaro och naturen har ännu en gång
gått sina egna vägar
Utställningar
Vi har även nu sökt, för att gå händelserna lite i
förväg, om två utställningar för år 2008. Om dessa
blir tillstyrkta vet vi ej i skrivandets stund. Det är att
vara ute i god tid med framförhållningen angående
dessa utställningar.
Varg
Mellansveriges jakt och jaktprovsmarker har invaderats av varg Ingen vet exakt hur många vargar
det är i dessa skogar. Det kommer rapporter om nya
förekomster ständigt. I tidningarna står det allt för

från Mellansverige
Ett år går fort och år 2005 är snart tillända. När ni
läser detta så är det snart jul och nyår. Till julen
vill dom äldre ha lutfisk och barnen julskinka. Vad
spetshundägarna vill ha är nog ett fint ståndskall på
julafton och senare en tjädersnaps? Jaktsäsongen
är något som fortfarande pågår. För er som vill gå
något rörligt jaktprov finnes ännu lite tid. Gör ett
försök, det är kanske nu du vet var du skall starta.
Skicka en anmälan till:Arne Åhs, Rönnbergsvägen
1, 660 50 Vålberg. Tel: 054- 547 019. Ni kommer
då överens om var och när detta jaktprov skall
kunna genomföras.
Kort redogörelse från
jaktproven under hösten:
Leksandsprovet 19-21 augusti. Även i år gick provet vid Gösjön. Det var fyra hundar som startade.
Dom som gick till pris var, Hemsjöbäckens Tanja,
60 p, äg: T Lannemar och Högbackens Kirja, 55
p, äg: L Bäcklund.
Särna provet 27-28 augusti.
Åtta hundar kom till start. Dom som gick till pris
var, Hylleråsens
Pila, 55 p. äg: O Spånberg. Oxåsens Pirre, 51
p, äg: L Frodell och Byråsens Sisu, 50 p äg: B
Svensson.
Leksandsprovet 30-31 augusti.
Tre hundar kom till start. Bästa resultat fick Oxåsens Pirre, 70 p, äg: L Frodell.
Leksandsprovet 13-14 september.
Inställt inga startande.
Höljes provet 24-25 september.
Där var det åtta hundar som startade. Dom som
gick till pris var: Hemsjöbäckens Tanja, 66 p och
63 p, äg: T Lannemar. Odelsalaskogens Morris, 63
p, äg: L Andersson. Zorro, 62 p, äg: L Henriksson.
Högbackens Kirre, 59 p, äg: A Albinsson. Japptjärns Tuuri, 53 p, äg: C Persson.
Leksandsprovet 27-28 september.
Där startade två hundar. Ingen startande hund
fick pris.
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ofta om bort tappade eller dödade jakthundar. Oron
för att släppa sin hund ökar hela tiden. Man vet inte
om man har sin hund med levande hem eller eventuellt bara har vissa delar kvar av sin familjemedlem
vid hemkomsten. Under sådana betingelser är oron
förståelig. Det kan gå så att hela vår livs situation
förändras, även natur och miljö. All rekreation i vår
natur är därmed utesluten. Man kan undra,” Vad
händer med miljöaspekterna när miljö- djurensvänner och staten skall forska och hålla uppsikt på våra
vargar. Då är det inte frågan om att man släpper ut
en massa koldioxid i atmosfären.”

Domare
Efter domarkursen i våras så har vi i SSF M fått en
ny jaktprovsdomare auktoriserad. Det är Tommy
Lannemar, Djura. Styrelsen gratulerar honom till
sina nya uppdrag inom klubben.
Det har förekommit förfrågningar om vi kommer
att ordna en kurs till våren för blivande jaktprovsdomare. Vi avvaktar tillsvidare för att kunna se om
underlag för en kurs finnes. Ni som är intresserade
hör av er till någon i styrelsen, snarast. Om det blir
en kurs så kan vi meddela detta genom en annons
i ståndskall nummer ett år 2006.

Hemsidan
Resultaten från alla jaktprov som skulle redovisas
på vår hemsida har uteblivit. Tekniska problem
har gjort att vi inte har kommit åt vår hemsida.
Vår webbmaster har slutat och vi från styrelsen
vill tacka Lars Jansson för den tid som varit. Vår
hemsida kommer även i fortsättningen att finnas
kvar. Vi har för avsikt att starta om den i en ny
regi. Hoppas att alla jaktprovsresultat finns med
när ni läser detta. Ni som har något material, t.ex.
matrecept, valpannonser, debattartiklar, div, m.m.
som ni vill ha med på vår hemsida kan skicka det
till någon i styrelsen, så vidar befordrar vi det till
vår nya webbmaster. Vi har förhoppningsvis fortfarande samma Hemsida adress:
http://ssf-mellansverige.ccisp.com

Kontakt
Var vänliga och kontakta vår valberedning, som
består av Börje Svensson (sammankallande)
Tel: 0250- 222 80, Anders Thoms Tel: 0250- 550
366 och Nils Jonsson Tel: 0564- 101 62.
Valberedningen är nog tacksam på förslag till kandidater till styrelsen och övriga befattningar för att
klubbens verksamhet skall fungera.
Ni som har några förslag och vill lämna en motion
till årsmötet skall göra detta före den 31 december
2005, skicka den till sekreteraren för SSF Mellansverige.
Utställning
Kom ihåg utställningen i Moraparken den 5 februari
2006. Kom även ihåg årsmötet den 4 februari 2006
i Mora. Årets föreläsare blir Ulf Andersson som berättar om jakthundsdressyr. På årsmötet kommer vi
att dela ut den nya plaketten som utdelas till ”Årets
skällande fågelhund för ssf-mellansverige”.
Vi i styrelsen från Mellansverige önskar våra
medlemmar En God jul och Ett Gott Nytt År!
Lars Bäcklund

Latanjarkas Ruff, ägare Ewert Lindberg
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Fågel till gången enligt skogskorten var lite svag,
det förekom i snitt 1 st fågel kontakt per prov. Vädret svårtolkat, det har varit allt från svag till måttlig
vind och torrt men ändock fuktigt och slutligen från
sex till sjutton grader.
Under sådana förutsättningar så är det svårt att uppnå några stora resultat.
Men vad sägs om att ändå så fick fyra hundar under
sina jaktprov ihop var sitt tredje pris.
Vad jag även har förstått så har någon på ett av
proven haft känning eller viss närkontakt av en
björn ur vår numera stora björnstam, alltså en sån
där mors lilla olle björn.
För att jaktprov skall kunnas genomföras så måste
några ställa upp som domare och härmed vill jag
tacka alla dessa för ett god insats. Även tack till
sittande provledare, Sven Davidsson.
Lars Bäcklund

Mellansverige
Särnaprovet 27-28 augusti
Denna redogörelse av det första genomförda jaktprovet i Särna sker genom redogörelse muntligen
från provledaren via telefon och genomgång av
förda jaktprotokoll. Som ni förstår så kan vissa
felaktigheter förekomma i texten. Det är roligt när
ett nytt prov kan startas upp på något nytt ställe.
Vi får hoppas att detta prov kommer att finnas till i
några år framåt. Var provmarkerna har funnits och
var förläggningen fanns vet inte undertecknad. Ett
tack till vederbörande som har ordnat med detta
prov. Till detta prov kom det åtta hundar till start,
det var sju finsk spetsar och en norrbottenspets.
Sammanlagt blev det sexton starter på två dagar.
Resultat
Hund
Hylleråsens Pila
Oxåsens Pirre
Byråsens Sisu
Ulvängens Finna
Pötobäckens Sigge
Risbackens Tellus
Japptjärns Tuuri
Röjbackens Tomi

Ägare
O Spånberg
L Frodell
B Svensson
D Olsson
S-Å Oveborn
J Dahlin
C Persson
L Pettersson

Poäng
55
51
50
37
30
21
18
6

Pris
3
3
3
0
0
0
0
0

Poäng
54
25
9
9
24
6
7
5

Sörlidbäckens Kita har radat upp avkomman...?!
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Pris
3
0
0
0
0
0
0
0

Leksandsprovet 30-31 augusti
Vi har haft ett nytt Leksandsprov på lånade marker i
Leksand- Gagnef som har ordnats av undertecknad.
Ett tack till berörda markinnehavare.
Till detta prov kom det tre hundar till start och
denna gång var det bara finn spetsar. Sammanlagt
så blev det fem starter och fågeltillgången i snitt
på varje prov blev 1,4 fåglar. Med denna tillgång
på bevingade fåglar så är förutsättningar små för
att toppresultat skall nås. En hundnos kan ej spåra
en vittring som är dålig, eller möjligtvis aldrig finnes. Var dessa gråfåglar fanns kan nog endast dom
själva veta. Kan det månne vara så att vädret var ej
det bästa, svag till hård vind, torrt i markerna och
tio till tjugo grader varmt.
Bästa resultat under dessa två dagar fick Oxåsens
Resultat
Hund
Oxåsens Pirre
Högbackens Kirja
Acko

Ägare
L. Frodell
L. Bäcklund
B. Sinders

Pirre med 70 poäng, som god tvåa kom Högbackens
Kirja med 27 poäng. Samtliga resultat se nedan.
Vid Tansens strand invid en porlande bäck och på
en rymlig veranda, där var nog kvällarnas måltider
höjdpunkterna under detta jaktprov. Måndag afton
hade undertecknads hustru Birgitta ordnat med maten. Tisdag afton tillreddes en förträfflig måltid av
Lars Frodell. Tilläggas kan att ett och annat glas
med gott rödvin avsmakades. Ett tack till dom som
ordnade med maten.
För att jaktprov skall kunnas genomföras på vardagar så måste det finnas domnare som kan ställa
upp. Ett tack till domarna och provledarna Lars
Bäcklund och Gunnar Thunander.
Lars Bäcklund

Poäng
70
27
7

Leksandsprovet 27-28 september
Ännu ett leksandsprov har varit. Vi kämpar vidare
och försöker att få till några höga poäng till dom
startandes hundar, men ack så svårt det kan vara.
Till detta prov kom det två finnspets hundar till
start. Det blev alltså bara fyra starter på två dagar.
Fågeltillgången under detta prov blev i snitt1,75
fåglar per prov.
Jaktprovspoängen blev inte så höga. I dessa tider
med lövfällning så sitter inte fåglarna så bra och
sen tillkom också den hårda vinden som gjorde
Resultat
Hund
Kolåsens Ritzi
Oxåsens Pirre

Ägare
G Persson
L Frodell

Poäng
23
22

Pris
2
0
0

Poäng
32

Pris
0

7

0

att det blev extra svårt. Det är fortfarande torrt i
markerna, allt detta måste nog påverka resultaten.
Temperaturen under detta prov var väl gynnsam
med åtta till elva grader.
Som ni ser så är också detta ett vardagsprov. Som
vanligt så måste det finnas domare och provledare
för att dessa prov också ska kunnas genomföras. Så
ett tack till Gunnar Thunander och Lars Bäcklund
som var både domare och provledare. Resultat
se nedan.
Lars Bäcklund

Pris
0
0
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Poäng
16
20

Pris
0
0

Våmhusprovet 1-2 oktober.
Årets Våmhus prov skulle nog ge bra jaktprovsresultat. Enligt vad vi hade fårstått så skulle fågeltillgången var bra. Men ack den förhoppning som kan
bestå. Att vi har varg i Mellansveriges jaktprovsmarker är väl allmänt känt. Antalet förekomster
av varg ökar ständigt och en nu till kännesvids ny
grupp har uppenbarats sig i jaktprovsmarkerna i
Våmhus. Många känner en stor och frustrerande
känsla av maktlöshet av att släppa sina hundar
under sådana betingelser. Ett angrepp på hunden
och den jaktsäsongen är över, kanske att all jakt
framöver är under fara. Strax innan detta jaktprov
skulle starta så hade några sett, enligt hörsägen,
fem till möjligtvis tio vargar inom det område som
jaktprovet skulle vara. Med sådana förutsättningar
så ställer man normalt in jaktproven. Till detta prov
Resultat
Hund
Risbackens Tellus

Ägare
J Dahlin

så fanns det fem hundar som hade tänkt att starta
innan beskedet kom om att dessa vargar fanns i
terrängen. Fyra drog sig ur och det är nog ett klokt
beslutet, men en ville starta ändå på detta prov.
För att tillmötesgå dom önskningar som finnes så
fick jaktprovet fortlöpa enligt tidigare ansökta tider.
Som sagt så kom en hund till start. Vädret denna
dag var inte till hundens bästa, regn och hård vind
är väl inte vad man önskar under ett jaktprov.
Nästkommande dag så kom inte hunden till start,
förutsättningarna tycktes inte vara dom bästa för
någon mer start. Dåligt med fågel och dåligt väder,
beslutet är nog rätt.
För att även detta prov skall kunnas genomföras så
måste det finnas domare och provledare, ett tack till
domaren C Halvarsson och provledare L Bäcklund.
Resultat se nedan.
Lars Bäcklund

Poäng
9

Leksandsprovet 1-2 november
Vi har ännu en gång tillsynes haft ett Leksandsprov. Nu när löven hade ramlat av träden
så kanske att det fanns möjligheter att få bra
jaktprovsresultat. Nu skulle nog fåglarna sitta bra
inga rasslande löv och kullarna förskingrade. Till
detta prov kom det fyra hundar till start. Det var
två finnspetsar och två norrbottenspetsar.

i snitt 1,8 fåglar per prov. Det visade sig ännu en
gång att fåglarna har svårt att hitta träden för dom
sveper förbi. Vi och våra fyrfota vänner har inte
chans att hinna med dessa turbofåglar.
Bästa resultat under dessa två dagar, ett tredje pris
fick Högbackens Kirja med 52 poäng och som
tvåa kom Oxåsens Pirre med 37 poäng. Resultatet
se nedan.
Detta är också ett prov på vardagar. För att proven skall kunnas genomföras så måste det finnas
domare att tillgå. Ett tack till dom närvarande
domarna och till dom tjänstgörande provledarna
Lars Bäcklund och Gunnar Thunander.
Lars Bäcklund

Sammanlagt så blev det fem jaktprovsstarter. Hur
var förutsättningarna för bra resultat. Lite dimmigt,
molnigt, smågrått och inslag av sol. Lite störande
var blåsten som varierade. Denna gång var det
mycket blött i markerna. Temperatur mellan fem
till niograder. Fågeltillgången var måttlig och blev
Resultat
Hund
Högbackens Kirja
Oxåsens Pirre
Odensalaskogens Morris
Hemsjöbäckens Tanja

Ägare
L Bäcklund
L Frodell
L Andersson
T Lannemar

Pris
0

Poäng
52
37
23
21

37

Pris
3
0
0
0

Poäng

Pris

7

0

Jaktprov

kunnat lokalisera Obygdens Nätti som inte hade
hörts av på över en timme trots intensiva försök
från provgruppen att komma inom hörhåll för
ett eventuellt skall. Föraren Anders Morin slog
igång sin pejl när det var klart att Nätti överskridit den tillåtna timmen och då kunde man till slut
lokalisera hunden och hittade henne i en svacka
intill en bäck där hon hittat en tjäderkull och det
blev två fulla jobb och ett förnyat skall innan hon
var klar med kullen.

Norrbottens Kust & Inland
Pålkem 20-21 aug
Tio hundar kom till start på höstens första jaktprov i Pålkem, med provrutorna inom bekvämt
avstånd belägna i och kring Granlandets naturreservat. Det förhållandevis stora startfältet gjorde
att provet fick genomföras med start både på
för- och eftermiddagen Dom vädermässiga förutsättningarna varierade under dagen. Det regnade
lätt på förmiddagen för att sedan spricka upp och
bli sol och varmt senare på dagen. Det fanns rapporter om att det var lite si och så med föryngringen både vid kusten och även längre in i landet.
Det gjorde att det fanns en hel del osäkerhet när
hundarna nu skulle provas på marker där det
varit gott om fågel i fjol men som bara inventerats marginellt innan årets provsäsong. När sedan
resultaten började droppa in visade det sig att
eventuella farhågor var obefogade och dom flesta
hundarna haft bra med fågel, endast en hund
hade gått fågeltom. Det avspeglade sig även i resultaten där fem hundar gick till pris. Det kunde
ha varit en sjätte om hundförare och domare

Dagen avslutades med bastubad och middag innan
det var dags för en välbehövlig vila inför en lika
lång och krävande morgondag.
Söndagsväderet var mer ”rättvist”. Växlande molnighet och c:a 15 grader varmt under hela dagen.
Fågeltillgången var något bättre och tillsammans
med en gynnsammare väderlek borde det även
avspegla sig i resultaten enligt logikens alla lagar,
men så blev inte fallet. Fem hundar gick i alla fall
till pris och bästa hund båda dagarna blev Anders
Olovssons tik Ronja med 71 respektive 70 poäng.
En hund, Njavvedalens Riku, träffade på en björn
och husse tyckte provrutan var nog så trång för både
hund och björn och valde att bryta.

Lördag
Hund
Ronja
Njavvedalens Nasti
Knaftskogens Theo
Njavvedalens Riku
Domarboskogens Tiger
Sennev´s Pepi
Rönnbäckens Moltas
Akke
Obygdens Nätti

Ägare
Anders Olovsson
Magnus Törkvist
Jan Persson
Matti Rimpisalo
Anders Larsson
Sven Erik Lindmark
Niklas Lundberg
Marcus Jatko
Anders Morin

Poäng
71
66
58
55
52
49
16
6
Avbrutet

Pris
2
2
3
3
3
0
0
0

Söndag
Ronja
Sennev´s Pepi
Obygdens Nätti
Sennev´s Nicke
Knaftskogens Theo
Domarboskogens Tiger
Rönnbäckens Moltas
Akke
Njavvedalens Riku

Anders Olovsson
Sven Erik Lindmark
Anders Morin
Kent Engström
Jan Persson
Anders Larsson
Niklas Lundberg
Marcus Jatko
Matti Rimpisalo

70
68
68
62
56
32
29
17
Avbrutet

2
2
2
3
3
0
0
0
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Klubbmästerskapet 24-25 sep.
Ronja tog hem klubbmästerskapet
och Nalles Minne
Det var med mycket högt ställda förväntningar vi
såg fram mot årets upplaga av Nalles Minne och
tillika klubbmästerskap som gick av stapeln helgen den 24 till 25 september på samma marker
som förhöstprovet. Tretton hundar var anmälda
till tjugofyra starter, ett rekord för lokalklubben.
Tyvärr blåste det ganska friskt på lördagen och
just blåsten har för övrigt satt sin prägel på fågeljaktens under hela hösten i våra trakter. Skygg fågel konstaterades av samtliga startande och dom
höga resultaten uteblev. Tre hundar lyckades få

ihop var sitt fågeljobb och i två fall räckte det till
var sitt tredje pris med Domarboskogens Dacke
som allra bäst med 57 poäng.
Vinden hade mojnat under natten och söndagen
bjöd på betydligt bättre förhållanden. Det visade
sig att fågeln fortfarande var skygg och trots bra
med fågel på samtliga provområden ville dom
inte alls sitta, med en par undantag. Tre hundar
gick till pris och bland dom fanns också årets
klubbmästare, Ronja, som nådde 64 poäng. Tvåa
kom Sennev´s Sisu med 61 poäng och trea blev
lördagens vinnare, Domarboskogens Dacke.

Lördag
Hund
Domarboskogens Dacke
Kolåsens Raja
Ronja
Njavvedalens Nasti
Sennev´s Sisu
Sennev´s Pepi
Storknabbens Putte
Knaftskogens Theo
Sennev´s Nicke
Asentopaikan Peni
Njavvedalens Riku
Domarboskogens Tiger

Ägare
Ulrica Nordgren
Lars Olov Holmgren
Anders Olovsson
Magnus Törkvist
Torbjörn Lundgren
Sven Erik Lindmark
Roger Eklund
Jan Persson
Kent Engström
Peter Jacobsson
Matti Rimpisalo
Anders Larsson

Poäng
57
53
46
24
22
10
8
8
8
7
Avbrutet
Avbrutet

Pris
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Söndag
Hund
Ronja
Sennev´s Sisu
Storknabbens Putte
Njavvedalens Nasti
Sennev´s Pepi
Knaftskogens Theo
Domarboskogens Boss
Njavvedalens Riku
Asentopaikan Peni
Sennev´s Nicke

Ägare
Anders Olovsson
Torbjörn Lundgren
Roger Eklund
Magnus Törkvist
Sven Erik Lindmark
Jan Persson
Roger Persson
Matti Rimpisalo
Peter Jacobsson
Kent Engström

Poäng
64
61
52
43
29
26
22
21
13
7

Pris
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
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Senhöstprov i snö
Pålkem 22-23 okt
Deltagarrekordet med tretton hundar från klubbmästerskapet överträffades med ytterligare en till
årets sista utlysta prov 22 - 23 oktober, också det
med Pålkem som startplats. Trots att det var långt
lidet på hösten och dagarna blivit ganska korta här
uppe vid polcirkeln beslöts att starta för- och eftermiddag, utan förlängning, för att ge alla anmälda
chansen till start. Tiden för omgruppering mellan
provomgångarna blev knapp men det hela avlöpta
mycket bra och ingen behövde avsluta sitt prov i
mörker. Väderleksutsikterna hade lovat bra väder
hela helgen, men tydligen hade det skett en miss
i kommunikationerna mellan vädergudarna och
SMHI för klockan åtta när hundarna släpptes frisLördag
Hund
Njavvedalens Mitzi
Storknabbens Putte
Hotanens Minna
Sennev´s Pepi
Njavvedalens Riku
Obygdens Nätti
Pohjanukon Toivo
Överjuktans Mirva
Sennev´s Nicke
Domarboskogens Tiger
Peurapuojin Raija
Kolåsens Raja
Njavvedalens Raisa
Söndag
Njavvedalens Riku
Pohjanukon Toivo
Obygdens Nätti
Peurapuojin Raija
Storknabbens Putte
Överjuktans Mirva
Fnöskbergets Smirre
Domarboskogens Tiger
Hotanens Minna
Njavvedalens Raisa
Sennev´s Nicke

kade vinden i och träden svajade betänkligt. Annars
var det fint ,med lite snö på marken och någon kallgrad. Det blev som befarat, vinden gjorde att fåglarna inte ville sitta och bara en hund gick till pris.
Det var Njavvedalens Mitzi som nådde 50 poäng i
sin jaktprovsdebut. Vinden mojnade under natten
och på söndag morgon blev det äntligen jaktväder.
Det var två hundar färre till start och dom fick de
allra bästa förhållanden, praktiskt taget ingen vind,
sol och en par, tre grader kallt. Sju av hundarna
gick så småningom också till pris och bäst av alla
lyckades Matti Rimpisalos hane Njavvedalens Riku
som fick ihop 70 poäng, tätt före Niklas Lundbergs
unga nobshane Toivo med 69 och Anders Morins
rutinerade tik Nätti med 66.

Ägare
Roger Eklund
Assar Tieva
Sven Erik Lindmark
Matti Rimpisalo
Anders Morin
Niklas Lundberg
Ulf Grabbe
Kent Engström
Anders Larsson
Staffan Runnman
Lars Olov Holmgren
Magnus Törkvist

Poäng
50
46
39
22
12
9
9
6
6
6
5
5
Avbrutet

Pris
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Matti Rimpisalo
Niklas Lundberg
Anders Morin
Staffan Runnman
Roger Eklund
Ulf Grabbe
Kent Nilsson
Anders Larsson
Assar Tieva
Magnus Törkvist
Kent Engström

70
69
66
63
62
58
58
47
42
24
6

2
2
2
3
3
3
3
0
0
0
0
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Till sist ett tack
från provledarna...

Klubbmästaren år 2005

Ronja
Ägare: Anders Olovsson, Tvärån,
Överkalix.
Ronja startade på de två första utlysta proven och
hade placeringarna etta, etta, trea, etta, på respektive provdag. Ingen tvekan om att hon är en värdig
klubbmästare!

Pålkem har varit centralpunkt under höstens samtliga utlysta provhelger och där har förläggningen
varit Ekorrbo, en före detta Arbetsstuga. Arbetsstugan var en inrättning där barnen, ofta från fattiga
hem eller som bodde avsides, inackorderades under
terminerna när dom gick i skola. På Ekorrbo kan
man i dag få kost och logi för en mycket rimlig
kostnad och jag tror att vi har det betydligt trevligare om kvällarna än dom barn som var inhysta
där under 1900-talets första hälft. Bara att kunna
sitta och resonera kring dagens jaktprov och våra
hundars förträfflighet i värmen från en sprakande
eld i öppna spisen ger en trivsam inramning och
inverkar positivt på både kropp och själ. Förläggning, förtäring och inte minst bemötande har varit
mycket bra. Därför vill vi tacka våra värdar, Bernt
Nilsson med fru, för den gånga hösten och vi ser
fram mot nya besök i Ekorrbo nästa höst.
Tack vare Niklas Lundbergs idoga arbete har vi
kunnat prova våra hundar på mycket bra marker de
senaste två åren. Det här avspeglar sig inte minst i
det ökande antalet hundar på våra utlysta prov.
Vi vill också tacka berörda jakträttsinnehavare för
att man så välvilligt ställt sina marker till förfogande trots att älgen varit lovlig.
Sist, men inte minst, ett tack till dom domare som
har tjänstgjort på dom utlysta proven. Det har ofta
varit långa dagar och speciellt minns vi Anders
Olovsson som under klubbmästerskapet gick fyra
prov, två med egen hund och två som domare och
samliga gick till förlängning och tre gick över fulla
fyra och en halv timme. Han hade inga problem att
somna på söndagskvällen.

Ronja, ägare Anders Olovsson

Väl mött igen nästa höst!
Lars Arne Larsson
Anders Morin
Göran Östlund

Domarskogens Tiger tar igen sig...
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Är en acceptabel
nödvärnsrätt för
mycket begärt?

inom några fastställda områden. Problemet
kommer att spridas som ringar på vattnet, men
kommer ändå att kvarstå i de bygder som i dag
hyser en allt tätare vargstam.
Man står också förundrad till myndigheternas
klassning av vad som är ett tamdjur. En av de
svårigheter som finns i tolkning av nuvarande
lagstiftning uppges vara, att hunden inte klassas
som tamdjur. Men enligt alla fakta och andra kända
rättsliga begrepp har hunden följt människan just
som tamdjur, allt sedan urminnes tider.
Det finns dom som hävdat, att de flesta olyckor
(hund varg) sker på grund av att hundar jagar
varg. Att hundar ska göras varg rena. Men hur är
verklighet? Det har i alla fall i samband med jakt
med drivande hundar visat sig att vargen släppt
förbi drevdjuret och tagit hunden i stället. Hundar
har även tagits av varg ute på gårdsplanen, framför
ögonen på ägaren, den gick inte att skrämma. Det
senare kan ge en indikation om att vargen allt mer
tappat sin respekt för människan. Det kan också
bero på att matförrådet tryter i olika vargrevir,
stammen har blivit för stor.
Det har i en ledare och från annat håll tidigare
framförts, att det saknas i allt väsäntligt
dokumentation från modern tid om hur varg och
ren interagerar och avsaknad av varg i området
inte underlättar eventuella försök. I nästa andetag
uttrycker man, att det är dags att ställa samma
tuffa krav på rennäringen som på andra näringar.
Men det borde inte vara någon nyhet, att
samspelet mellan varg och ren det sker även i
dag och i modern tid, efter naturens egna lagar
och renen blir som alltid ett mycket hårt utsatt
bytesdjur. Eftersom renhjordarna inte kan hållas
inom inhägnat område, så blir följden att vargen
i stort kan härja fritt. Det är inte bara förlusten av
djur som drabbar samerna, för därefter återstår
att spåra och avliva sargade djur och att samla
vad som återstår av den skingrade renhjorden,
därefter kommer oron för nästa varg attack. Att
den kommer, är lika säkert som att vi människor
går till våra matvaruaffärer för att handla. Och i
renbeteslandet finns ett stort antal renhjordar, där
det också skulle krävas ett omfattande bevaknings
arbete året runt, allt efter vargstammens
utbredning. Ändå är den åtgärden inte tillräcklig.
För det har visat sig att vargen inte går att
skrämma från ett område inte ens med smällare,
knallskott och raketer.

Efter att ha tagit del av olika referat och delar
av föreslag till förändring av paragraf 28 i
jaktförordningen och förklaringar till varför
jägarna inte får försvara sin hund vid varangrepp,
så är nog verkligheten den att dagens problem
kommer att kvarstå, även om förhoppningen
är att förslaget ska leda till mindre konflikter i
rovdjurbygderna.
Jag tror helt enkelt det är så, att utan en acceptabel
nödvärnsrätt kommer aldrig vargen att accepteras,
inte hos de människor som lever i dess närhet, av
de som både ser och drabbas av verklighet av en
tät vargstam. Man hävdar även att en nödvärnsrätt
som skulle ge jägarna rätt att fälla en varg för att
rädda sin hund, det skulle skapa en rättsosäker
förordning. Men det innebär att den rätt en
människa har i en mycket trängd situation, där
vargen går till angrepp och attack, då medges att
man kan ge sig på att skrämma en eller flera vargar
”med vad som i stort kan liknas med bakbundna
händer”, eller lämna sin hund åt ett öde, som
innebär att den slits sönder i vargens käftar och
den tamboskap som befinner sig utanför inhägnat
område, helt ograverat ska kunna möta samma öde.
Är det en rimlig rovdjurspolitik? I de förfarandet
ser jag en betydligt större rättsosäkerhet, än i en
nödvärnsrätt som även skulle kunna bidra till att
vargen skulle kunna accepteras på ett helt annat
sätt än vad som förekommer i dag.
Med den rovdjurspolitik som förespråkas så tror
jag att problemet kommer att öka i omfattning.
För en allt större vargstam går inte heller hålla
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Jag vill nog påstå att rennäringen i dag och i
många fall lever under nog tuffa krav, utan att
behöva drabbas av varg. Dit hör problemen med
produktiva renbetesmarker, dom krymper allt
mer i storlek och omfattning. Det finns problem
med björn, järv, lo och örn och även en och
annan varg har förekommit. För de skador som
uppstår på grund av rov vilt avsätter den svenska
staten 47 miljoner. Det skadeståndsbelopp som
är fastställt, det finner sin grund i genomförda
inventeringar och bygger på den storlek som olika
rovdjurstammar i dag har inom renbeteslandet.
Det finns samtidigt beslut om att varg inte ska
förekomma inom dessa områden.

Det faktiska värdet för en meriterad hund får man
genom en egenhändigt tecknad försäkring. Men
försäkringsbeloppet är en sak. De känslor som
gör sig gällande och följer under lång tid vid en
tragisk förlust, det är den tyngsta biten att bära.
Det som med ord är svårt att förklara, det upplevs
och det känns. Men det handlar om en vän, en
trotjänare, vars lojalitet och trofasthet går utanpå
det mesta, det är en annan sida av saken, men hör
till helhetsbilden.
För jägarkåren är det nog så, att oavsett var i landet
man bor, borde man kunna beträda arrenderade eller
egna privatägda marker med hund och statligt lösta
jaktkort, utan att stå försvarslösa vid ett vargangrepp. För boskaps ägare råder väl ungefär samma
situation, när det handlar om att kunna värna om
sina tamdjur utan för inhägnat område.

Men skribenten avslutar sin ledare med följande
ord. För de runt 50 miljoner staten avsätter varje
år till rennäringen som kompensation för rovdjur
borde Sverige få mer än 350 järvar och 400 lodjur i
renskötselområdet! (Slut citat). Men den skrivningen är inte korrekt, för de 47 miljoner som avsätts
gäller inte enbart de skador järv och lo orsakar, utan
på grund av de skador som nuvarande rovdjursstammar orsakar. Men andemeningen torde vara,
att vargen ska få en fristad även i renbeteslandet,
utan hänsyn till de konsekvenser och skador som
det får i för rennäringen och samerna, men också
i allt för hög grad för den övriga befolkningen. Så
har det gått för tamdjursägare, jägare och andra
människor i de delar av landet, som i dag hyser en
allt tätare vargstam.
Det har talats om förebyggande åtgärder för att
förhindra vargangrepp. Dom vidtar även jägarkåren
och utrustar sina hundar för flera tusen kronor. Men
det hjälper inte. Vad som finns att tillgå är endast
tekniska hjälpmedel, som avser att återfinna en
individ. I bästa fall kan man slippa de dagar av
oro och allt vad det innebär, att köra runt, vända
efter vända och timmar och dagar i skogen för att
söka efter en jaktkamrat, för att bringa klarhet i
vad som hänt.
Vad den svenska staten ersätter för en varg dödad
hund har varit cirka 10 000 kronor. Vad beloppet är
i dag, känner jag i skrivande stund inte till. Men en
god meriterad skällande fågelhund, den motsvarar
ett belopp på cirka 25 000 till 30 000 kronor och i
vissa fall mer, beroende på de meriter hunden har.

Det har talats om alternativa jaktformer och hundraser. Men ska SSF kunna bevara det kulturarv
som ligger i den nordiska jaktformen med skällande
fågelhundar, då krävs de två hundraser som klubben
förvaltar i dag. Dom är också skapta för en etisk
och human jakt, de ska vi också värna om.
I Finland har man också problem på grund av varg
och de skador som den orsakar på vilt, tamdjur och
den oro folket känner. På vissa platser på landsbygden hämtas barn i taxibilar vid hemmet, för lugna
föräldrarnas och barnens oro, för barnens färd fram
till olika och mer centrala platser för skolskjutsar.
De farhågorna och den oro folket känner har man
förståndigt nog från ansvarigt håll också tagit på
allvar. Men från EU förordas att vargstammen i
Finland ska omfatta 1000 djur, innan någon jakt
kan tillåtas. Hur det slutar återstår att se, men det
är illa varslande nog att Finland ska ställas inför
EG-domstolen i Haag, på grund av att man att man
vidhåller sin uppfattning, att vargstammen redan
i dag har en alltför stor negativ inverkan både på
djurlivet och för befolkningen i Finland och att en
viss form av jakt därför ska tillåtas.
Thore Öhgren.
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Hundutställning i Mora

SSF Mellansverige anordnar utställning för finsk och norrbottenspets.
Vid Moraparken i Mora.

Söndag 5 februari 2006.

Id och vacc. Kontroll. Kl 09,00 Bedömning: Kl 10.00
Domare: Arild Berget, Norge
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas av/skickas till:
Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung. Telefon 0280- 718 96 (kvällstid).
Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 95 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges
Pg 66 22 24-5 samtidigt med anmälan.
De norrmän som skickar in anmälan till denna utställning, som har norskregistrerade
hundar måste skicka med en kopia av hundens registreringsbevis.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 24 januari 2006.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Mora!
SSF Mellansverige.

Årsmöte
SSF Mellansverige håller årsmöte

Lördag 4 februari 2006 klockan 15.00

I Moraparken. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2005.
Årets föreläsare: Ulf Andersson berättat om Jakthundsdressyr.
Övrigt: De norrmän som eventuellt är intresserade att deltaga
på SSF Mellansveriges årsmöte är välkomna.
Rumsbokning och supé göres direkt till Moraparken, telefon 0250-276 00.
Kom ihåg utställningen den 5 februari 2006.

Välkomna!

Årsmöte
SSF/ÖVRE NORRBOTTEN
kallar till årsmöte

Lördagen den 18 februari 2006 kl. 13.00
Lokal: Kupan, Malmberget

Ärenden: Enligt stadgarna och prisutdelningar

Styrelsen

Välkomna!
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Upprop till
hundägare!

och detta får det lättast om Du är registrerad som
ägare. Blankett för registrering finns att hämta på
SKK:s hemsida.
Kan även beställas hos sekreteraren.
Det är viktigt att Du samtycker till att uppgifterna finns tillgängliga på SKK:s hemsida,
då uppgifterna är tillgängliga dygnet runt.

SKK:s hundägarregister
Många hundar saknar uppgift om ägare i
SKK:s hundägarregister. Ägarregistrering i
SKK:s ägarregister av viktig av många skäl.
Ett av de viktigaste skälen att ägaruppgift finns
är när en hund springer bort och upphittaren inte
kan få kontakt med ägaren, då någon sådan inte
finns i registret.
Det är också nödvändigt vid produktion av bland
annat utställningskataloger. Om man planerar att
tävla eller avla utomlands är det ett måste att rätt
ägaruppgift finns.
Du som använder Din hund i avel är det bra om
presumtiva valpköpare kan få kontakt med Dig

Upprop till
uppfödare!
Vicke sitter i snö

SKK:s hundägarregister

till SKK: kansli är det ingen risk att blanketten
glöms bort av den nyblivna hundägaren.
Blankett för registrering finns att hämta på
SKK:s hemsida.
Kan även beställas hos sekreteraren.
Det är viktigt att De samtycker till att uppgifterna
finns tillgängliga på SKK:s hemsida,
då uppgifterna är tillgängliga dygnet runt.

Många hundar saknar uppgift om ägare i
SKK:s hundägarregister.
Därför att det viktigt att Du som uppfödare
hjälper Dina valpköpare att de också fyller i
ägarregistreringen i samband att man går igenom
köpeavtal och övriga handlingar. Samlar man sedan ihop hela kullens blanketter och sänder dem

Årsmöte
SSF Västerbottens Kustland håller årsmöte

Lördag den 28 Januari 2006, kl. 15.00 i Robertsfors.
Plats: PRO lokalen (intill OKQ8).
Efter årsmötet supé.
Anmälan till supén: Tel: 0934-10987 senast 21/1 2006.
Motioner skickas senast 9 Januari 2006 till:
Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar

Välkomna!
OBS! Hundutställning på söndag!

Styrelsen
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Riksutställning 2006
SSF Ångermanland inbjuder till riksutställning
för finsk spets och norrbottenspets i Sollefteå

Söndagen den 2 april 2006.
Domare: Lennart Edfors.

Utställningen håller till på Nipanområdet i Sollefteå.
ID och vaccinationskontroll kl. 09.00.
Bedömningen börjar kl. 10.00.
Skriftlig anmälan senast den 22 mars till:
Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö.
Anmälningsavgift valpklass 6-9 månader gratis, övriga 250 kr.
Avgiften sätts in på pg 440 04 49-7.
Upplysningar genom Roland Eriksson tel. 0660-516 12.

Välkomna till Sollefteå!

Hundutställning i Bredbyn
SSF Ångermanland inbjuder till utställning för
Finsk spets och Norrbottenspets i

Bredbyn den 18 februari 2006.

Domare: Göran Arvidsson
Plats: Tjärnstugan, Bredbyn
Skriftlig anmälan senast den 10 februari till:
Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö.
Anmälningsavgift valpklass 6-9 månader gratis, övriga 250 kr.
Avgiften sätts in på pg 440 04 49-7.
Upplysningar genom Roland Eriksson tel. 0660-516 12.

Välkomna!

Årsmöte

SSF Ångermanland håller årsmöte

21 januari kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast den 10 januari.

Välkomna!

Riksårsmöte i Sollefteå
Riksårsmötet 2006 hålls i Sollefteå

Lördagen den 1 april kl. 13.00

Rum och supé bokas på Nipanhotellet, tel. 0620-510 01. Uppge SSF vid bokning.
Boka snarast möjligt. Upplysningar genom Boris Sandström tel. 0661-441 25
Välkomna!

SSF Ångermanland
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Årsmöte

Västerbottens Lappmark

SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 28 januari klockan 13.00
Plats: Församlingsgården i Storuman

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 28 december.
Patrik Nygren från Naturskyddsföreningen kommer och informerar
om hur man kan skydda våra skogar.

Välkomna!

HUNDUTSTÄLLNINGAR
SSF-Lappmarken inbjuder till hundutställningar
för Finsk spets och Norrbottenspets

– Åseleutställningen –

Söndag den 26 mars 2006, klockan 9.00

Domare: Ewa Widstrand
Anmälan senast 16:e mars 2006
Id-vaccinationskontroll kl. 8-9
Ta med hela familjen och besök Åsele vintermarknad 25-26 mars 2006

– Storumanutställningen –
Lördagen den 8 april 2006, klockan 10.00
Domare: Lennart Edfors
Anmälan senast 29:e mars 2006
Id-vaccinationskontroll kl. 9-10
Info. och anmälan (skriftligen):
Berith Nordin, Aronsbergsgatan 5,
910 60 Åsele, Tel. 0941-107 16
Valpklass 50:-. Övriga klasser 250:Postgiro: 485676-1

Teorikurs blivande
jaktprovsdomare
och andra intresserade, intresseanmälan till:
Kjell Pettersson 0691-20735.

SSF Medelpad

Välkomna!
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Inför skapandet av nya

Avelsdataprogrammet
För att skapa ett effektivt dataprogram vill jag
att avelsråden, regionsregistrerarna, lokalklubbarna och övriga som använder nuvarande
program, kommer in med synpunkter och
önskemål om det kommande programmet.
Utifrån inkomna synpunkter och önskemål
sammanställs en kravspecifikation.

Lokalklubbarna tittar på SSF Klubb programmet. Avelsråden tittar på Avelsdata.
Regionsregistrerarna tittar på Prov Reg programmet. Provregelkommittén och Provledare
tar och tittar över Jaktprovsformuläret m.m.

Denna kravspecifikation formar det
nya programmet.

Bengt-Olov Norberg
Sörfors 240, 864 92 Matfors
Tel: arb.070-3668500 bost.060-25444
Mailto:bengt-olov.norberg@telia.com

Vilma, ägare Jan

Synpunkter skickas per mejl eller brev
till mig senast den 1/1 2006

Svensson, Obbo
la

mi
Spetsgården Ja
Umeå
naMarie Djärv,
Le
oto
e/f
ar
Äg
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Jaktprovsrapport

Statistiken berättar om en något sämre tillgång
på ungfågel på Tiellejaur- samt Arjeplogsprovet.
Tyvärr har dock hundförarna under oktober månad
fått svära en hel del över ovanligt skygga fåglar.
Orsakerna därtill kan vi människor som vanligt bara
spekulera i, men hård vind och väderväxlingar torde
med stor säkerhet vara två av orsakerna. Här följer
lite statistik och provledarberättelser.

från Nedre Norrbotten
Jaktprovssäsongen 2005 får för Nedre Norrbottens del anses som lyckad. Sex utlysta prov har
genomförts med totalt 66 starter. Priserna har
fördelats enligt tabellen nedan. Då fågeltillgången
enligt hörsägen varit tämligen skral i andra delar
av Norrbotten och även i landet som helhet så
har Nedre Norrbotten i år haft tämligen tur med
Arvidsjaurproven där man måste beteckna fågeltillgången som god och en hel del tjäderkullar har
kunnat bevittnas.

Utlysta prov
Valör
Antal

1:a pris 2:a pris 3:e pris 0 pris
5
5
19
37

Markus Fougstedt

Totalt
66

Tiellejaur 20-21 augusti

skogshöns gått bra. Men lika säkert är, att de magra
åren återkommer, för så har det alltid varit.

För första gången arrangerade SSF/Nedre Norrbotten jaktprov i Tiellejaur som ligger c:a 6 mil
nedanför Jokkmokk efter riksväg 45. Utmärkt logi
fanns att tillgå vid Kåbdalis skidanläggning.
Sex hundar kom till start, fem finnspetsar och en
nobs. God fågeltillgång kunde konstateras. På elva
genomförda prov konstaterades 36 finnandemöjligheter. Bäst lyckades Sippis, ägare Jonny Nilsson
Älvsbyn, med 75 poäng på söndagen. I övrigt
lyckades tre hundar gå till 3:e pris.
Tyvärr dök en lite oroande fråga upp på hemvägen.
Var håller den gnistrande arbetsviljan hos finnspetsen på att ta vägen? Hoppas jag har grundligt fel.
Evert Lindberg Provledare

Vid lördags provet var de yttre förutsättningarna
klart + 9 till12 grader och svag till måttlig vind,
sju pris erövrades. Fördelade på två 1:a pris, för
dessa svarade Obygdens Nätti 80 poäng och Latanjakas Ruff 77 poäng, ägare i nämnd ordning,
Anders Morin Kalix och Evert Lindberg Arvidsjaur,
därutöver ett 2:a pris av tiken Sippis, ägare Jonny
Nilsson, Tvärån, Älvsbyn, därutöver erövrades tre
tredjepris.
Söndags proven bjöd på mer mulet väder och
måttlig vind, uppklarnande under dagen, med en
temperatur mellan -0 och +8 grader. Ett 1 a. pris
erövrades av tiken Sippis, ägare Jonny Nilsson,
Tvärån, Älvsbyn, tre andra deltagare erövrade
tredje pris. Två hundar drabbades av uteslutning,
på grund vad regelverket föreskriver för momentet
sök.

Arvidsjaur 10 - 11 september
Västerbottens Kustland, Norrbottens Kust och
Inland samt Övre Norrbotten gästade lokalklubben Nedre Norrbotten denna helg och 13 starter
företogs, varav sex starter av hundar från gästande
klubbarna. Som centralplats för proven nyttjades
Camp Gielas och provmarkerna var belägna i Reivo
Reservatet
En mycket god fågeltillgång konstaterades och ett
flertal kullar och en stor orrflock konstaterades, vilket sammantaget vittnade om att föryngringen av

Ett speciellt tack bör riktas till en ung domare, som
ställde upp och dömde fyra prov, det var Tobias
Nilsson, Älvsbyn, kunnig, saklig och korrekt i sin
bedömning.
Thore Öhgren Provledare
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Arvidsjaur 24-25 september, internationellt
En vecka efter att våran klubbtidning med jaktprovsprogramet kom ut var det här internationella
provet mer än fulltecknat. Men en efter en föll
dom bort av olika anledningar, så när lottningen
företogs kvällen före provet var bara sex stycken
hundar kvar.
Lördagsprovet stördes på de flesta provrutor av en
allt för kraftig vind, vilket gjorde att dom flesta
fåglarna bara flög i väg utan att bry sig om att det
var jaktprov.
Det fanns dock ett lysande undantag, Evert
Lindbergs hanhund Latanjarkas Ruff lyckades
att med tre långa skall, (saknades en poäng på
kvarhållandet) berömvärd markering och full
pott på förföljandet överskrida gränsen för ett 1:
a pris, slutpoängen skrevs till 78. Stort grattis till
dig Evert. Ett 3:e pris den här första dagen fick
Tapion Nikku, ägare Thomas Persson.

konstaterades under provet var gamla och svåra
att ha göra med.
Vi får även glädjas åt att Patrik Lundberg hade tur
att gå sitt sista aspirantprov med en av pristagarna,
så vi önskar honom välkommen in i domarkåren.
Provledare
John Laestander och Evert Lindberg
Arvidsjaur 8-9 oktober
Som centralplats nyttjades Camp Gielas, och provmarkerna var liksom vid tidigare prov belägna i
Reivo reservatet.
Vid provet deltog sex hundar och tolv starter
företogs.
En mycket god fågeltillgång konstaterades, med
ett snitt av 5,5 FM per hund vid lördagens provomgång, men inte ens det hjälpte, då naturens
andra förutsättningar visade sig från den sämsta
sidan. Man kan säga att hundarna fick arbeta med
mycket, mycket skygg fågel. Till detta bidrog en
hård och byig vind, som tilltog vid söndags proven
med tidvis regn, samt en pågående lövfällningen,
som hör till ovanligheten en dryg vecka in i oktober månad.
De prisvalörer som erövrades blev sålunda av blygsam karaktär, tre tredjepris av den lägre prisvalören
var vad som erövrades.
Ett speciellt tack bör riktas till domarna Markus
Fougstedt och Mikael Samuelsson, som ställde upp
och dömde dubbla provomgångar båda dagarna.
Thore Öhgren Provledare

Söndag hade vinden mojnat, nu nu hittade hundarna
också mera fågel i markerna, men fortfarande var
dom allt för skygga. Latanjarkas Ruff blev bäst
även den här dan, 66p och ett 2: pris. Två hundar erövrade ett 3:e pris, Återigen blev det Tapion Nikku,
och den andra var Leif Hedlunds Akroyds Nike
Tommy Sjöberg Provledare
Arjeplog 3-4 oktober
Fåglar som inte ville sitta, så kan vi sammanfatta
årets jaktprov i Arjeplog.
För ovanlighetens skull så har vi arrangerat ett jaktprov måndag och tisdag, dels för att slippa krocka
med älgjakten men också för att inte behöva stöta
på så mycket andra småviltsjägare.
Vädret på måndagen var mulet med svag växlande
vind och en rejäl regnskur som avslutning av eftermiddagsprovet, fåglarna var som det tidigare
nämnts väldigt skygga. Tisdagen bjöd på sol från
morgonen med mera mulet väder och växlande vind
fram på dagen. Det var bara två hundar som gick
till pris under dessa dagar.
Som det rapporterats från jakten i höst så verkar det
vara dåligt med föryngringen i Arjeplogsområdet,
det verkade stämma för det flesta fåglarna som

Arvidsjaur 22-23 oktober
Så var det sista utlysta jaktprovet genomfört i Nedre
Norrbotten för år 2005.
Fyra unga hundar gjorde sin första jaktprovsstart
och tre av dessa gick till pris.
Vädret var för ett mänskligt öga tämligen bra,
med svag till måttlig vind och vid söndagsprovet
en temperatur som varierade mellan fem och åtta
minusgrader. Men fåglarna var skygga, vid flera
prov förekom korta skall som inte kunde konstateras, men som med all säkerhet var korta skallarbeten på fågel. Man kan i stort säga att hundarna
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fick arbeta med skygga fåglar. Prislistan toppades
av unghunden Spetsgårdens Manu, ägare Gunnar
Andersson, Arvidsjaur, som var snubblande nära
ett förstapris, men stannade på 73 poäng. Därefter
kom Röjmyrens Tanya, ägare Gunnar Lundberg,
Bureå, med 69 poäng. Rahan Mikko erövrade
ett tredjepris, ägare Johnny Eriksson, Vistträsk.
Samma valör erövrades av Rahan Raki, ägare Per
Lundgren, Arvidsjaur.
Latanjarkas Tikka, ägare Mikael Samuelsson, rönte
ett bittrare öde när hon drabbades av en uteslutning. Men saken var den, att när tiken återkom på
kvällskvisten och i mörkret, då var skallet knappt
hörbart. Det hela vittnar om att tiken gått utom
hörhåll, och förmodligen skällt fågel hela eftermiddagen. Men på det avstånd från provgruppen,
att skallet inte kunde uppfattas av människans
begränasade hörselsinnen.
Thore Öhgren Provledare

Sippis, ägare Jonny Nilsson, Älvsbyn
Foto: Tuva Bergman

Rörliga jaktprov
I skrivande stund har följande resultat erövrats på
rörliga jaktprov inom lokalklubben.
Hund
Tiurtunet’s Jack II
Katajahaan Kaxi
Sennev’s Sisu
Klingspetsens Laila
Katajahaan Kaxi

Ägare
Bertil Malm
Jens Grahn
Torbjörn Lundgren
Leif Björk
Jens Grahn

Raskflons Roy, 3 mån ägare Emil Skoglund i Dala Järna.

FM
5
5
0
3
5

Tikägare

F
2
5
0
3
4

Poäng
13
63
8
29
47

Pris
0 rörl
3 rörl
0 rörl
0 rörl
0 rörl

Det ringer valp spekulanter till dem och de har
inga tik ägare att hänvisa till. Ta tillfället i akt
och använd dem för er försäljning av valpar.
Kostnads fri valp förmedling. Detta gäller de
som gått genom avelsråden.

Finsk- & Norrbottenspets
Ni tik ägare på finsk spets och norrbottenspets sidan och kom ihåg att använda våra
valp hänvisare:
Daniel Byqvist och
Assar Tieva
Se tel. nummer längst bak i
Ståndskall eller på hemsidan.

Meddela vilken hanhund ni använt och hur
många valpar er tik har fått till valp förmedlaren.
Avelskommitén
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Nordiska
Mästerskapen 2005

med drygt 200 medlemmar mot sina mycket större
grannklubbar och att år efter år prestera sådana fina
resultat. Vi gratulerar Tor Ivar och Mai-Britt och
det norska laget!

i Ringsaker Norge.
Årets nordiska mästerskap arrangerades i Ringsaker i närheten av Lillehammer, Norge, av våra
norska vänner med den äran under allhelgonahelgen
den 5-6 nov,. Det var mycket lyckade arrangemang
med utmärkta marker men tyvärr med lite fågel och
de som fanns satt väldigt dåligt för hunden. Men
det är vi ju vana med i år, för det verkar vara lika
överallt till och med långt ner i Norge. Vädret var
grått och disigt, ett riktigt surt novemberväder men
som tur var det nästan helt lugnt, så förhållandet
gick inte att klaga på. Helgen gick i de norska färgerna på alla sätt, mästare blev Tuula äg Tor Ivar
och Mai-Britt Sundseth, Norge. En mycket duktig
hund och värdig vinnare. Lagtävlingen vanns också
av Norge med 190 poäng före Sverige på 167 och
Finland med 146 poäng. Storslam Norge alltså och
det måste man bara buga sig för. En så liten klubb

Vårt svenska landslag bestod av Våtsjöbergets
Kita, äg Roger Nilsén, Tjärstubbens Raija, äg
Christer Halvarsson, Domarboskogens Boss, äg.
Ulrika Nordgren och Roger Olsson, med för helgen
Ulrika som hundförare och så som reserv Anja, äg.
Thomas Jonsson som hoppat in med en halv dags
varsel på grund av sena återbud på grund av skada
på hund. Det var strongt gjort av Thomas och det är
verkligen att kunna ställa upp när det behövs. Bäst
lyckades Tjärstubbens Raija med en andra plats
med 70 poäng, samma som trean Talvi. Äg Knut
Östmo, Norge.
Nästa års tävling går i Finland och då troligast i den
norra delen. Platsen är ännu inte bestämt.
Text Bengt Persson. Foto Grete Walltoft.

Indivuella bästa resultat och placering.
1. Tuula, äg Tor Ivar Sunseth, 75 p.
2. Tjärstubbens Raija, äg. Christer Halvarsson. 70 p
3. Talvi, äg. Knut Östmo, 70 p
4. Våtsjöbergets Kita. Äg Roger Nilsén 62 p
5. Junnu, äg. Jukka Kytökorpi, 59 p
6. Roope, äg Hannu Heikkilä, 57 p
7. Pysykujan Risse, äg. Tuomo Toivanen. 56 p
8. Tiurtunets Vesla, äg. Stian Berntsen, 56 p
9. Anja, äg. Thomas Jonsson, 51 p
10. Vardos Ralli, äg. Oddbjörn Nordhagen, 45 p
11. Domarboskogens Boss, äg. Ulrika Nordgren 35 p
12. Raita Ahon Lyyli, äg. Pertti Korhonen. 30 p

2.an Tjärstubbens Raija, äg. Christer Halvarsson

Lagtävligen:

Norge 190 poäng
Sverige 167 ”
Finland 146. ”

NM-mästaren 2005

Tuula, äg Tor Ivar Sunseth
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Klubbnytt
4/2005
NYA PROVLEDARE
Övre Norrbotten
Heine Krekula, Tärendö
Michael Holmberg, Boliden
Västerbottens Lappmark
Berith Nordin , Åsele
NYA JAKTPROVSDOMARE
Norrbotten Kust och Inland
Robert Nyström, Morjärv
Nedre Norrbotten
Anders Lundmark, Jörn
Markus Fougstedt, Älvsbyn
Gunnar Andersson, Arvidsjaur
Patrik Lundberg, Piteå
Västerbottens lappmark
Martin Persson, Åsele
Martin Markusson, Åsele
Fredrik Jonsson, Storuman
Jämtland/Härjedalen
Lars Persson, Östersund
Daniel Svensson, Östersund
Gävleborg
Jan Domarhed, Björklinge
Ångermanland
Lars Vermelin, Backe
Krister Mattsson

Åflodalens Alva & Andreas Keisu
på lyckad "Tuppjakt"
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0971/102 36 och fax: 0971-125 70
Org nr: 894701-2806. Adress: Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk.
Hemsida: http://www.ssf-spetsar.nu

Styrelsen

Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com
Vice ordförande
Tomas Oskarsson, Tjärnberg 7, 930 72 Adak, tel. 070-557 88 66, e-post tomas.oskarsson@holmenskog.com
Sekreterare
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/125 70 mobil 010/261 74 12
e-post kristerm@privat.utfors.se
Vice sekreterare
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/20208, e-post: ove.sjostrom@telia.com
Kassör
Jan Dahlin, Stångtjärnsvägen 157, 791 74 Falun, tel 023-237 19, e-post agneta.janne@glocalnet.net
Ledamot och dataansvarig
Bengt-Olov Norberg, Sörfors 240, 864 92 Matfors, tel. 060-254 44, e-post bengt-olov.norberg@telia.com
Ledamot
Börje Svensson, Alderkittsv. 32, 792 90 Sollerön, tel. 0250-222 80, e-post sarlarsgard@hotmail.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg , Söderhamn, Staffan Forslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Karl
Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, P-A & Ingrid Frohm, Rönnbäck.

Avelsrådskommitté

Sammankallande och täckhundshänvisning finsk spets:
Birger Backebjörk, Strandv. 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel. 0975-510 05, e-post: b.backebjork@telia.com
Ledamot
Per-Ove Bergman, Grängsjö 325, 820 77 Gnarp, tel 0652-21034, e-post perove.bergman@telia.com
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net
Finsk spets, valphänvisning:
Daniel Byqvist, Vik 9244, 821 41 Bollnäs, tel. 0278-230 07, e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954-146 24. rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 V-mina, tel.0940-557 54,070-6884553 alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977-102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se
Statistik
Niklas Lundberg, Holmenvägen 15, 952 50 Kalix-Nyborg, tel 0923-159 12, e-post: nilu@telia.com
Priskommitté
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net
Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11A Bv, 933 31 Arvidsjaur,tel.0960-216 39, e-post: thore.ogren@telia.com
Bengt
Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post: bengt.per@telia.com
.
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan och Ove Sjöström, adress se ovan
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-100 17, e-post: goran@tryckeriet.nu
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten

Postgiro: 48 80 89-4
Ordförande: Krister Mattsson , Hantverksgatan 28, 962 32 Jokkmokk. Tel: 0971-102 36
Sekreterare: Krister Mattsson , Adress se ovan, e-post: kristerm@privat.utfors.se
Kassör: Ivar Karkiainen, Timmermansgatan 13, 982 60 Porjus, 0973-10280, e-post: 097310280@telia.com

Norrbottens Kust och Inland

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

Nedre Norrbotten

Postgiro : 48 95 27-2
Ordförande: Sven Forsberg, Solnavägen 6, 972 51 Luleå, tel. 0920 – 946 84, e-post sven.forsberg@telia.com
Sekreterare: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn, tel. 0929-132 64, 070-682 03 31,
e-post: markus.fougstedt@spray.se
Kassör: Krister Willman, Villebrådstigen 14, 974 55 Luleå. Tel: 0920-663 18, 070-686 63 18

Västerbottens Kustland

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

Västerbottens Lappmark

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

Ångermanland

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

Jämtland/Härjedalen

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

Medelpad

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

Gävleborg

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

Mellansverige

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

Sydsverige

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

STORUMANS TRYCKERI AB

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

