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Ledare 

Annonspris Ståndskall
Pärmsida  ..........................................1750:-
1/1 sida  .......................................... 1500:-
1/2 sida  .......................................... 1000:-
1/4 sida  ............................................ 600:-
Valpannons  ....................................... 450:-
Valpannons (rek av avelsråd)  ............ 150:-
Rabatt:  .............................. 2st  införanden 25%
 4st  införanden 50%
Annonspris hemsidan
Helår 3-spalt  ................................... 2000:-
Helår 1-spalt  ..................................... 850:-
Införande i tidningen samt hemsida 50% rabatt 
på hemsidan. Länk till annonsör ingår.

Ansvarig utgivare
Lennart Jönsson
Nyvägen 9, 830 51 Offerdal
Tel. 0640 - 321 57
E-post: jonssonsel@telia.com       
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23, 923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.

Omslagsfoto: Skallkungen 2011, Pirjo
Ägare: Leif Hedlund, Piteå
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Jeanette Börjesson

Spetsfantaster!

Jag heter Jeanette Börjesson 
och blev liksom Ronney Skoog 
invald som styrelsesuppleant 
vid Riksårsmötet i Jokkmokk. 
Tack för det förtroendet! 

Vem är då jag? 
Min familj består av två underbara barn och två 
Finnspetsar, Kolåsens Rinja på snart 10 år samt 
Älgstigens Ila på dryga halvåret. Den sistnämnda en 
tik som är helt underbar att ha att göra med. Hon 
verkar inte bli det ”tre års helvete” som jag brukar 
förbereda mig på när de små söta spetsarna flyttar 
in. Eller som en bekant en gång sa: ”om det inte 
vore för att finnspetsarna är så söta hade de varit 
en utrotningshotad art”. Hon hade haft några i sin 
familj som var mer vilda än tama de första åren. 
Något som är rätt vanligt enligt min egen erfarenhet. 
Som tur är brukar det vara övergående och de allra 
flesta blir därefter kanonfina hundar.

Jag bor i Själevad som ligger strax söder om 
Örnsköldsvik men är på väg att flytta ”hem” till 
Happsta, för att ta över den familjegård som har gått 
i arv under flera hundra år! Happsta är en mindre by 
som ligger dryga milen söder om Örnsköldsvik. Det 
kommer att bli ett lyft för mig och mina barn men 
även för hundarna. Att få bo på landet är väl ändå 
det bästa man kan göra. Det blir nära till jaktmarken 
och en extra trygghet för barnen med mormor och 
morfar på gården samt min bror & svägerska ett 
stenkast därifrån.

Jag är utbildad personalvetare och arbetar som 
HR-specialist, vilket innebär att jag är ett stöd och 
bollplank för cheferna i linjen med personalrelaterade 
frågor. Min arbetsplats är M-real Sverige AB, som är 
ett massa- och pappersbruk, norr om Örnsköldsvik. 
Jag har tidigare arbetat inom Örnsköldsviks 
kommun och SAS med samma typ av frågor. 
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av 

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

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

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 
2/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

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

Illustratör: Leif Holmqvist

Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

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

Raskompendium:
Medlemmar 150.-
Icke medlemmar 300.-
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Ledare forts...

Jag är uppvuxen i en familj där jakten alltid legat oss 
varmt om hjärtat. Min pappa jagar både småvilt och 
älg och min mamma är en inbiten småviltjägare. 
Hundarna har alltid varit ett naturligt inslag i vår 
familj och här har funnits labradorer, stövare, älg- 
och fågelhundar. Min första egna hund köpte jag 
som fjortonåring och valet föll då på en gråhund. 
Då jag själv inte hade vare sig jägarexamen eller 
licens så fick pappa ett extra ”bihang” med på 
jakten, vilket jag faktiskt än i dag tror mig veta att 
han uppskattade. Det blev många timmar i skog 
och mark med varierande resultat för mig, pappa 
och Tina, som min första ögonsten hette. Genom  
mamma så introducerades jag in i harjaktens värld. 
På senare år har vi dock mest jagat fågel ihop. 

Min bror har dock aldrig riktigt förstått tjusningen 
vare sig med hundarna eller jakten, så han har 
väl kanske inte haft det så kul alla gånger vid 
middagsbordet, när dagens bravader diskuterats. 
Han har istället blivit en inbiten golfare. Det är 
väl inte något större fel på det heller, men det har 
dock aldrig fallit mig in att ens prova att slå på dessa 
bollar.
Själv har jag haft vorsther, gråhundar, karelsk 
björnhund och finnspetsar. Den första finska 
spetsen flyttade in 1992, och där och då blev 
fågeljakten den viktigaste jaktformen för mig, även 
om jag fortfarande jagar älg i byalaget några dagar 
varje höst. 
Min första finnspets och jag blev ett riktigt radarpar.  
Vi gjorde naturligtvis många misstag på vägen, men 
innan hennes tid var över var vi ett oslagbart team. 

Jag har varit engagerad i SSF Ångermanland sedan 
början på 2000-talet. Där har jag bland annat 
varit revisor under fyra år och är nu, sedan tre år, 
ordförande.
Mitt första riktiga uppdrag, som representant för 
Riksstyrelsen var ett riktigt höjdaruppdrag! Jag 
fick äran att åka till Fredrika för att dela ut pris till 
årets Skallkung. Som ni förmodligen redan vet så 
gick denna utmärkelse till Akroyd´s Pirjo och Leif 
Hedlund. 

Än en gång, ett stort grattis till er båda! 

Det är alltid roligt att komma dessa stora mästerskap 
nära, vilket jag har haft förmånen att göra både 
nu genom årets Skallkung liksom de Nordiska 
mästerskapen i Backe 2009. Det vore en dröm att 
själv en gång få äran att även delta som ekipage på 
ett liknande mästerskap. Jag hoppas att Ila blir min 
första hund att ta oss dit!

Slutligen vill jag bara säga att vi har ett stort 
ansvar och ett gediget arbete framför oss för att 
behålla de fina raser vi har i den Finska spetsen 
och Norrbottenspetsen. Det är idag två friska och 
mycket fina raser. Men, med vikande siffror för bl 
a jaktprovsstarter så minskar vår avelsbas drastiskt! 
Jag vill därför vädja till er alla där ute med dessa 
underbara jyckar att både ställa ut dem och gå 
jaktprov! 
Det här är något som var och en av oss själva kan 
påverka, och därigenom bidra till att behålla raserna 
i den höga kvalitet de befinner sig. 
Ser framemot ett lärorikt, intressant och mycket 
viktigt arbete i SSF´s riks styrelse.     

Jeanette Börjesson

Hur skickar man in manus till championgalleriet?
Titta på texten till championgalleriet och skriv in meriterna 

i ett mail eller worddokument i samma ordning som där. 
Bilden levererar ni separat där ni döpt bilden med hundens namn.

Hur skickar man in manus till valptorget?
Studera valpannonserna från tidigare utgåvor av Ståndskall och för in uppgifterna enligt dessa. 

SSF subventionerar till större delen valpannonserna/championgalleriet och av den 
anledningen tar vi endast med "standardannonser". 

Vill man göra sin valpannons utförligare lämnar vi gärna offert på 
din egenhändigt komponerade annons!
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HUNDUTSTÄLLNING I STORUMAN
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

LÖRDAGEN DEN 14 APRIL 2012

Plats: Röbroskolan. Domare: Vakant
ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00

Chipläsare finns vid insläppet.

Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, 

tel 0953-20522 mobil. 070-6680522

Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på:
Postgiro nr 485 676-1

Valp 50:- Veteranklass 150 :- övriga klasser 300:-
SISTA ANMÄLNINGSDAG 7 APRIL

SSF HAR SERVERING PÅ HAMBURGARE!
VÄLKOMNA!

Årsmöte Västerbottens Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 4 februari klockan 13.00.
Plats: Folkets Hus i Vilhelmina 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 04 januari.

Välkomna!

Årsmöte SSF Ångermanland
SSF Ångermanland håller Årsmöte

Lördagen den 21 Januari 2012
Tid och plats: kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast den 8 januari!

Välkomna!

standskall@it4unet.se
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UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 25 MARS
Plats : Ishallen. Domare: Vakant

ID-vaccinations kontroll kl 9.00-10.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 10.00

Skriftlig anmälan skickas till:
Berith Johansson Blåviksvägen 32, 919 32 Åsele tel 070-3664479

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 16 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:

POSTGIRO nr 485 676-1
Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga klasser 300:-

Servering finns i isladans värmestuga.
Besök gärna Åsele Vintermarknad 

på fredagskvällen
Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, 

samt Stövare, blandade raser.
Norrbottenspets och Finskspets på söndag.

Mössa i Merinoull med SSF:s logga 
SSF Medelpad har ett begränsat parti av mös-
sor i skön merinoull med SSF:s logga broderad. 
Mössan är svart och kommer från Ullmax. 
Priset är endast 100 kronor! Tillkommer frakt, 
25 kronor, om vi ska posta mössan.

Vi säljer även Ullmax övriga sortiment av un-
derställ, strumpor, mm (se http://www.ullmax.
se/webshop.asp ). Klubbmedlemmar har testat 
grejorna under en säsong och är mycket nöjda. 

Beställa:
Om Du vill beställa mössan eller något annat 
ur Ullmax-sortimentet; ring eller skicka e-post 
till Mats Persson, 070-694 77 16, 
mats@dackhuset.net

SSF Medelpad 
håller årsmöte

Söndagen den 5:e februari kl. 15.00 
Träporten, Borgsjö, Ånge

Årsmötesförhandlingar och prisutdelningar. 
Tjäderforskaren Kurt-Olof Edström, Åsele, 

medverkar och berättar om 
tjäderforskning och predatorernas påverkan 

på tjäderstammen.

Efter mötet subventionerad supé och ”jaktsnack”.

Motioner ska vara sekreteraren Anita Hästdahl, 
Parteboda 221, 841 92 Ånge eller via 
e-post: anita.hastdahl@hyrverkab.se

tillhanda senast den 4/1 2012.

Då vi måste boka maten i förväg behöver vi Din 
anmälan till supén senast den 30:e januari till 

kassören Matti Torvela
tel. 060-40972, 070-2672020
eller matti.torvela@metso.com

Välkomna!
Styrelsen SSF Medelpad
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Jaktprovsdomarutbildning

i Luleå
En jaktprovsdomarutbildning är planerad 

att hållas för intresserade medlemmar i 
Norrbottens Kust och Inland. 

Kursen vänder sig till nya blivande domare, 
nuvarande behöriga domare som vill fräscha 

upp sina kunskaper och alla övriga intresserade 
medlemmar.

För mer info och anmälan kontakta Niklas 
Lundberg som kommer att hålla i kursen.

Niklas.Lundberg@jagareforbundet.se

Välkommen med din anmälan!

Domarutbildning
i Nedre Norrbotten

SSF/Nedre Norrbotten anordnar en teorikurs 
för nya jaktprovsdomare under våren/sommaren.

Även gamla domare som ej dömt 
på sista tiden är välkomna.

Tid och plats bestäms senare i 
samråd med intresserade.

Anmälan till: 
Thore Öhgren, Tel: 0960-216 39

Skicka in material till Ståndskall
standskall@it4unet.se
Märk bilder och filer 

med namn!

Västerbottens Lappmark
Vi har  skaffat oss en ny logga och tryckt 
upp svarta t-shirts med loggan i storlekar 
M, L, XL som finns att köpa. 
Priset är 100 kr för dessa och 130 kr om 
man vill ha en tröja med V-formad krage. 
Storlek S, M, L, XL. Porto tillkommer.

Beställ hos Lappmarkens 
kassör eller sekreterare: 

Uppge storlek!

Martin Markusson 
Tel. 073-180 08 32 eller 0941-664 81 
e-post: markusson_martin@hotmail.com

Thomas Jonsson 
Tel. 070-668 05 22, 0953-205 22 
e-post: thomas.jonsson@brinet.nu

SS
F Västerbottens Lappmark

100 kr

130 kr
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Jaktprov
SSF-mellansverige
Björnberget 29-30 okt. 
(ersättningsprov för Sälen)

Styrelsen för mellansverige beslutade att ställa in 
Sälenprovet p g a att synobservation på varg hade 
skett under hela älgjaktsveckan i september. I sam-
band med detta sändes en skrivelse in till riks där 
vi föreslog att få flytta provet till Björnberget den 
29-30 okt.

Efter mycket snabbt agerande från 
Provregelkommittén, SKK och SSF-riks fick vi efter 
en vecka besked om att det var OK att flytta detta 
prov.
Förutsättningarna inför provet var att endast an-
mälda hundar till Sälenprovet fick starta. Vi kunde 
bara ha en start per dag vilket innebar 6+6 hundar. 
Efter kontakt med alla hundägare anmälde sig 11 st 
vid första kontakten. Tre av dessa avbokade, av olika 
anledningar, så totalt till start kom 8 st.
Efter senaste jaktprovet i Björnberget så var förvän-
tningarna stora på bra resultat.
Lördag
Vi vaknade till sol, +1,5 grad med vindbyar. 2,7 
FM för tre av hundarna och en hade tyvärr 0 
FM. Det som var mest glädjande var finnspetsen 
Sörlidsbäckens Fox. Det var första jaktprovet och 
han lyckades med att erhålla ett 2:a pris. 
Bra jobbat!
Kvällen avslutades med gemensam middag och 
långa diskussioner. Det som var mest angeläget att 
diskutera var hur vi inom vargbältet ska kunna få 

fram JCH, nomineringar till Skallkungen och 
avelshundar.
Alla var överens om att dagens rovdjurspolitik in-
nebär att flera lokalklubbar inom kort kommer att 
bli ”drabbade” och att vi måste hitta en lösning som 
är godtagbar för alla klubbar.
Söndag
Nu var det ett helt annat väder. Det har regnat un-
der natten och är mulet, +5 grader och blåsigt. Vi 
trodde lite till mans att vi skulle kunna få ett bra 
prov trots att vädret var besvärligt. Av fyra hundar 
var det bara en hund som hade 1 FM. Vi blev myck-
et förvånade när hund efter hund kom in och ingen 
hade sett en enda fågel. Korta skall på långa avstånd, 
sa samtliga hundägare.
Av 8 startande hundar var det ”bara” 2 st som erhåll 
pris. Se resultat nedan.

Avslutningsvis presenterade provledaren Gunnar 
Thunander alla resultat och rekommenderade 
hund-ägarna att anmäla sig till rörliga prov resten av 
säsongen eftersom detta var det sista ordinarie prov 
2011.

Djura 30 oktober. Tommy Lannemar

Start lördag Ägare P Pris

Sörlidbäckens Fox (F) Henrik Björk 65 2

Våtsjöbergets Isa (F) Börje Svensson 50 3

Raskflons Ronya (N) Jonas Nederberg 41 0

Tjäderlekens Teemu (F) Anders Albinsson 9 0

Start söndag Ägare P Pris

Raskflons Roy (N) Emil Skoglund 27 0

Vassåsens Acko (F) Björn Sinders 7 0

Byrisskogens NanoQ (N) Ronney Skog 6 0

Röjbackens Cita (F) J-O Karlsson 6 0

Björnbergsprovets vinnare:
Sörlidbäckens Fox
Äg. Henrik Björk
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Rekordkull 

Finskspetsvalpar!

Kolåsens kennel, 

Äg.Boris Sandström

Kolåsens kennel fick en rekordkull med 

inte mindre än nio valpar, den 24/8-1. 

(8st hanar och en 1st tik). 

Kullen var trots sin storlek väldigt jämn. 

Moder:

SEJCH Kolåsens Exy

Fader:
SEUCH SEJCH Fort Hjort Trix.
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HUNDUTSTÄLLNING I HÖGFORS
För Finsk spets och Norrbottenspets

Mellan Grängesberg och Kopparberg. 
Skyltat från riksvägen i Högfors.

SSF-Sydsverige inbjuder till hundutställning
Lördagen den 11:e februari 2012 klockan 10.00 

Domare blir Staffan Forsslund
Anmälan skickas till:

Carin Simonsson Jungfruvägen 7B. 79134 Falun 
Alt. carin.simonsson@telia.com

senast 31:a januari. 
Upplysningar tel.023-209 25, 070-330 90 39 

Anmälningsavgiften 100 kr för valp och veteranklass och 250 kr 
för övriga klasser inbetalas på PG 91 53 14-9 samtidigt med anmälan.

Välkomna!

Hundutställning i Robertsfors 5/2 2012
SSF Västerbottens Kustland inbjuder

till utställning för finsk- och norrbottensspets.

Plats: Åströms markentreprenad (gamla vägverkets lokaler).

Domare: Ewa Widstrand, Offerdal

ID-vaccinations kontroll mellan 08.00-09.00 

Första start 09.00

Anmälan och upplysningar:
Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors, 0703047634.

Sista anmälningsdag den 21/1 2012.
Anmälningsavgift betalas på plats eller plusgiro 346536-6  

250 kr/ vuxen hund, 75 kr/ valp och gratis för färdig utställningschampion.

Fika och korvförsäljning och möjlighet att värma sig inomhus. Parkeringsmöjlighet finns på området. 

Välkomna!

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!
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SE UCH Brännmyrans Baloo
S46030/2008
e: SE JCH Latanjarkas Jekko
u: Gokkbackens Jakita
Ägare: Karin Engström
Uppfödare: Patrik Samuelsson Karin Engström
Utställning:
20100306 Kalix Cert,CK
20100718 Piteå Cert,CK, BIM
20110619 Gällivare Cert,CK,R-CACIB
Jaktprv:20110820 Porjus utlyst 69p

SE JCH Åbackens Face of Fear 
S 39970/2007
E Anunds Micko
U Tapperdalens Tinka
Uppfödare: Ylva Jonsson Skorped
Ägare: Mikael Olofsson Åsele
Utställning: 
2010 Bredbyn I:a Ikk
2010 Storuman I:a 2kk
2011 Åsele   Very Good
Jaktprov:     
2010 Åsele 82p
2010 Åsele 83p
2011 Omsjö 76p      

SE UCH, NO UCH, SE JCH Fort Hjort Jeppe
S 32794/2008
e. CIB NORDUCH FINJCH Rippeläisen Nipa
u. INTJCH NORDJCH   Tiukka
Ägare: Matti och Lea Torvela, Söråker
Uppfödare: Thore Björnbet, Trondheim Norge
Jaktprov:
2010-09-26 Borgsjö, utlyst 84p 1:a pris
2011-08-25 Junsele , rörligt 79p 1:a pris
2011-11-03 Åsele , rörligt   84p 1:a pris
Utställning:
2009- 05- 23  Östersund    Cert, BIR , BIS   
2009 -12- 06  Matfors        Cert, BIR , BIS   
2010- 04- 11  Storuman     Cert    SE UCH                 
2010- 04 -18  Stöde          CK, BIR , BIS  
2010-05-12    Matfors       Ck, BIR, BIS
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FI & SE UCH NORD JV-09  NORDV-09  
FI JV-09 FI V-09 VV-11 Joutsenvaaran Nietos 
FIN56712/08
E. Pohjanukon Salama
U Joutsenvaaran Becky Lou
Uppfödare/ägare: Kristiina & Jorma Mäkelä, Kihniö 
Utställningar: 
Helsingfors12.12.2009 Cert, BIM
Helsingfors13.12.2009 Cert, BIR
9 x Cert i Finland
Jokkmokk 3.4.2011 Cert 
Paris 10.7.2011 CACIB, Världsvinnare 2011
Jaktprov:
Kihniö 3.9.10 73 p
Kankaanpää  3.9.11 69 p
Kihniö 17.9.11 68 p

SE SUCH Kaitumdalens Khaila
S 34728/2009
e. Röjbackens Kvikk
u. SE JCH Latanjarkas Milla
Uppfödare/ägare: Gerd Karlsson
Jaktprov:
100929  57p 3:e pris  Jokkmokk
111030  80p 1:a pris Nattavara
Utställning:
110515 Överkalix: CK, BTKL:1, BIR
110521 Piteå: CK, BTKL:1, BIR
110612 Gällivare: CK, CERT, CACIB, BIM

SE JCH  Sötmyrans Kiire  
S44222/2008
e Nipsippas Jacko  
u Sjch Such Tapion Siipi
Uppfödare/ägare: Kai Lappalainen.
Jaktprovsresultat:
20100828  78p Resele
20110831  86p Omsjö
20111006  84p  Svannäs
Utställning:
20110219 Exelent CK  Bredbyn
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SE JCH Fort Hjort Nalli
S33163/2008
 e. FINJCH, NORDUCH, INTUCH
Rippeläisen Nipa
u. NORDJCH, INTJCH Tiukka 
Ägare: Anders Morin, Kalix
Uppfödare: Tore Björnbet, Trondheim, Norge
Jaktprov:
2010 10 31   Överkalix          81p
2010 11 06   Kalix-Överkalix  81p
2011 10 09   Överkalix          81p
Utställning:
2010 11 27   Arvidsjaur        1 jkl

SE JCH Tunnersjöbäckens Valle
S30990/2007
e SJCH Hertsjökullens Timmie
u SJCH Björnnosens Bida
Ägare: Ulf Hansson Sollefteå
Utställning:
100418 Stöde CK,CERT,BIR
Jaktprov:
100817 Åsele Utlyst 79 poäng
110821 Vilhelmina Utlyst 80 poäng
110822 Vilhelmina Utlyst 76 poäng

SE JCH Häggingåsens Tikka S42783/2009
e. S45479/99 Isku
u. S35380/2005 Viterlidens Tepi
Ägare: Ann-Kristine Persson, Vilhelmina.
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Jaktprov:
2011-09-29 Åsele rörligt 91p
2011-08-21 Vilhelmina utlyst, 75p
2011-08-22 Vilhelmina utlyst, 75p
Utställning:
2011-06-12 Vännäs CERT CACIB BIM
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SE UCH Kiepin Kaamos
S 36617/2008
e. CIB NORDUCH FINUCH FINJCH SUCH 
NOUCH Rippeläisen Nipa
u. CIB NORDUCH NORDJCH FINJCH FINUCH 
SJCH SUCH NOJCH NOUCH Röjbackens Kimu
Ägare: Fredrik Söderlund, Moliden
Uppfödare: Thommy Svevar, Malax
Utställning:  Bredbyn 11-02-19 Cert
                     Åsele     11-03-27 Cert
                     Vännäs  11-06-12 Cert
 Jaktprov:     Överå 10-09-04 79p Rörligt
                    Omsjö 11-08-20 77p Utlyst

SE UCH, SE JCH, NO JCH, FIN JCH, NORD JCH 
Sörlidbäckens Chili
S20027/2006
e. SE UCH, SE JCH Börknäs Kirro
u. SE JCH Sörlidbäckens Aya
Ägare/uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Utställning:  Piteå 071124            Cert
                     Bredbyn 080223      Cert Bim
                     Arvidsjaur 081122   Cert
 Jaktprov:     Taivalkoski, Finland  1:a pris
                    Skasenden, Norge     1:a pris
                     
 

Hur skickar man in manus till championgalleriet?
Titta på texten till championgalleriet och skriv in meriterna 

i ett mail eller worddokument i samma ordning som där. 
Bilden levererar ni separat där ni döpt bilden med hundens namn.

Hur skickar man in manus till valptorget?
Studera valpannonserna från tidigare utgåvor av Ståndskall och för in uppgifterna enligt dessa. 

SSF subventionerar till större delen valpannonserna/championgalleriet och av den 
anledningen tar vi endast med "standardannonser". 
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Från kassören...
Hej på er alla!
Jag har tillbringat stora delar av hösten uppe i 
Norrbotten där tanken att få jaga många dagar, 
men aldrig har jag varit med om att det kan regna 
så mycket och i stort sett varje dag under septem-
ber. Där man vanligtvis kan gå obehindrat fick man 
ta sig en tur runt nya sjöar som bildats på grund av 
den rikliga nederbörden.

Åkte södeut i början på oktober och trodde att jag 
skulle ta vädret med mig men det verkade som om 
det ostadiga vädret blev kvar. Det jag hann kon-
statera var att föryngringen av fågel varit betydligt 
bättre än under 2010 och att man kan se fram emot 
2012.

Medlemsavgiften
Det var ett tag sen, men nu är det dags att betala 
medlemsavgiften för 2012.

Observera att vi har nya avgifter
för alla lokalklubbar i landet!

Mycket viktigt att ni använder er av erat medlems-
nummer när in betalar eller anger vem betalningen 
avser med adress. Kontrolera även att adressen stäm-
mer på det förtryckta inbetalningakortet, om inte 
medela mig omgående så att jag kan ändra den.

Nya medlemsavgifter 2012

 
 Familjemedl.

Övre Norrbotten .............................350:- .............. 50:-

Norrbottens Kust & Inland .............340:- .............. 20:-

Nedre Norrbotten ...........................360:- .............. 60:-

Västerbottens Kustland ....................350:- .............. 50:-

Västerbottens Lappmarker ...............360:- .............. 50:-

Ångermanland .................................360:- .............. 50:-

Jämtland/Härjedalen .......................390:- .............. 50:-

Medelpad ....................................
....350:- .............. 50:-

Gävleborg .....................................
...360:- .............. 50:-

Mellansverige ..................................3
50:- .............. 50:- 

Sydsverige .....................................
...340:- .............. 60:-

BG: 5685-2544    PG: 48 84 75-5

Inbetalning från utlandet:

IBAN: SE98 8000 0826 4405 3133 0793 • BIC: SWEDSESS

2011 går mot sitt slut och det ser ut som om vi 
kommer att klara att bibehålla antalet medlemmar 
kan till och med bli så att vi ökar igen efter ett par år 
med vikande antal medlemmar. Ökningen kommer 
i så fall att bli mycket liten.

Jag skulle vilja ha er hjälp att identifiera följande 
personer som gjort inbetalningar under 2011 men 
bara angett namn på inbetalningen.

1. Vidmark Peter
2. Lundqvist Eva Birgitta
3. Andersson Björn
4. Andersson Andreas
5. Lundberg Jens

Känner in igen någon av dess då vill jag att ni 
kontaktar mig så att jag kan ta kontakt med dem.

Jag hoppas att Ni alla får en riktigt 
GOD JUL och ett Gott Nytt 2012.

Ivar Karkiainen
Kassör SSF
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Jaktprov 
Vemdalen 1-2 Oktober 2011
tillika klubbästerskap för SSF J H

6st  hundar kom till start för att göra upp om 
klubbmästerskapet,fem Finnspetsar och en Nobs.
Lottning företogs på Fredagkväll och förväntnin-
garna var stora inför Lördagens prov.

Vädret på Lördag morgon var klart med stigande 
temp som frampå dagen blev onödigt varmt+18 
grader. Det blev ganska jobbigt för hundarna som 
gick på eftermiddan och det kanske även visade sig 
resultatmässigt.Fågeltillgången var ganska bra på 
dom flesta provrutor,men inte så samarbetsvilliga.
Lördagskvällen avslutades med gemensam middag 
på restaurang Husky där det var countryafton med 
dans till Kentuckey och Don Redmon.
Söndagen började med lätt regn som frampå dagen 
blev vackert men inte lika varmt som lördagen.

Resultat från Lördagen: 
Kolåsens Pinta ................................................ 86p
Yscha  ............................................................. 85p
Bratthögens Nisse-Karlsson  ........................... 42p
Skarjaks Ole Einar Björndalen  ....................... 19p
Piikas Tuula  ..................................................... 9p
Lento  .............................................................. 5p

Resultat Söndag:
Kolåsens Pinta  ............................................... 72p
Bratthögens Nisse-Karlsson  ........................... 69p
Yscha  ............................................................. 64p
Lento  ............................................................ 50p
Skarjaks Ole Einar Björndalen  ....................... 50p
Piikas Tuula 1 ................................................... 4p

Klubbmästerskapet:
1:a Kolåsens Pinta  ........................................86p
Äg. Torbjörn Röstlund
2:a Yscha .......................................................85p
Äg. Roger Hedlund 
3:a Bratthögens Nisse-Karlsson .....................69p
Äg. Anders Stensson

Yscha Äg. Roger Hedlund, Kolåsens Pinta Äg. Torbjörn Röstlund , Bratthögens Nisse-Karlsson Äg. Anders Stensson

Bratthögens Nisse-Karlsson 
Äg. Anders Stensson
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Jaktprovsrapport 
från Ångermanland

I år blev vi tyvärr tvungna att ställa in årets 
klubbmästerskap. Sjukdom bland domarkåren 
samt att några domare lånades ut till årets 
Skallkung, gjorde att tävlingen fick ställas in. Även 
senhöstens jaktprov i Backe ställdes in p.g.a. få an-
mälda. Tråkigt med tanke på den goda fågeltillgån-
gen inom västra området i år. 

Till sist vill styrelsen informera medlemmarna om 
att en familjedag planeras framöver. Håll ögonen 
öppna för kommande annons i Ståndskallet.

Omsjö 31 augsti
Resultat:
Malgomajdalens Zorro  52 poäng, 3:e pris  
ägare Alexander Melander.        
Sötmyrans Pejo 57 poäng, 3:e pris   
ägare Peter Stiernman.                                    
Sötmyrans Kiire 86 poäng, 1:a pris
ägare Kai Lappalainen.          

Med detta resultat blev Sötmyrans Kiire 
Ångermanlands representant till Skallkungen 2011.
Vi får även gratulera till jaktschampionatet då vi 
har fått rapport om 1:a pris på 84 poäng i annan 
lokalklubb. 
                                                                          
Omsjö 29 september
Resultat: 
Sötmyrans Pejo,  61 poäng, 3:e pris    
ägare Peter Stiernman  
Tunnersjöbäckens Walle 66 poäng, 2:a pris.
ägare Ulf Hansson
 
Omsjö 31 oktober
Resultat
Hägginåsens Thai 66 poäng, 2:a pris.
ägare Miranda Frings 
Åbackens Face of Fear 76 poäng, 1:a pris.

Gratulerar Åbackens Face of Fear 
till Jaktchampionatet.

SSF Ångermanland

Hundutställning i Bredbyn
SSF Ångermanland inbjuder till utställning för

Finskspets och Norrbottenspets i Bredbyn

18 februari 2012
Plats : Tjärnstugan i Bredbyn
Bedömningen börjar kl. 10.00

Domare: Olle B Häggkvist

Upplysningar och anmälan:
Susann Olsson Fredagsvägen 3, 894 30 Själevad

Tel. 0660-378286
Anmälan tillhanda senast 11/2 –2012

Anmälnings avgift : Valpklass gratis , övriga klasser 250 kr
Betalas på lokalklubbens postgironr. 4400449-7

Servering i Tjärnstugan

Välkommna önskar SSF Ångermanland
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ÅRSMÖTE SSF GÄVLEBORG
SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte i 

Bollnäs lördag 4/2 2012 Klockan 15.00 
på Sävstaås avfallsanläggning.
Vägbeskrivning finns på hemsidan.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 December.
Kaffe & smörgås.

Varmt välkomna!

Kalix utställningen 2012
SSF/NKI inbjuder till den årliga utställningen

för finsk spets och norrbottensspets.

Datum: Lördagen den 3 mars 2012.
Plats: Kalix Naturbruksgymnasium (skyltning från E4).

Domare: Tomas Eriksson, Umeå.
Tid: Bedömningen börjar kl 10.00 (Id och vaccinationskontroll från kl 09.00).

Anmälan och övrig info: 
Skriftlig anmälan senast den 17 februari till: 

Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, 0923-13729, 070-6319461.

OBS! Vid utlandsregistrerad hund skall en kopia på stamtavlan bifogas anmälan.

Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga 300 kr.
Avgiften betalas in på BG 5588-9927 i samband med anmälan. 

Glöm inte att ange vilken hund det gäller. Servering kommer att finnas på plats.

Varmt välkomna till Kalix!

Årsmöte 2012 Norrbottens Kust och Inland 
SSF/NKI har årsmöte lördag 28/1 2012 kl 14.00 

i Missionskyrkans lokaler mitt i Råneå, Tallhedsvägen 5. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

 Skriftliga motioner från medlemmar till årsmötet skall 
vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 
 Välkomna, Styrelsen
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Fåglarna ville inte vara med i Medelpads...

SSF Medelpad har genomfört tre jaktprov under oktober och början av november. 
Tyvärr har fågeltillgången klen och de fåglar som har konstaterats har inte alls tålt hundskall.

Den 1-3 november gjorde sju hundar åtta starter vid Skälsjön och endast ett primärskall var längre än en 
minut… Det var Kronohovs Kati, ägare Mats Karlsson, som visade att gammal är äldst när hon blev provets 
bästa hund med 54 poäng och ett tredje pris. Hundarna jobbade genomgående bra men det är oerhört svårt 
att lyckas när fågeln är så skygg.
Totalt noterades 1,75 finnandemöjligheter…

Resultat:
Hund Ägare  Poäng Pris
Kronohovs Kati Mats Karlsson 54 3
Tulo Håkan Jonsson 49 0
Tajgans Pyry P-G Johansson 48 0
Tajgans Pyry P-G Johansson 47 0
Hart Peter Lindbom 44 0
Koppelos Mimmi Timo Kortelainen 40 0
Rippeläisen Rizla Ilkka Harju 28 0
Fort Hjort Jeppe Matti & Lea Torvela   8 0

Klubbens prov i Turingen den 8-9 oktober blev tyvärr ingen stor framgång för den enda startande hun-
den. Endast 0,5 fåglar/prov hittades. Försökte gjorde iallafall Tajgans Pyry, ägare P-G Johansson. Pyry 
samlade 6 poäng under lördagen och 18 poäng under söndagens prov.
Inte var det bättre vid jaktprovet i Borgsjö, den 1-2 oktober. Fyra hundar genomförde var sin start under 
lördag och söndag. Under lördagen hittade hundarna i alla fall fågel och Vackeråsens Zassa, ägare Peter 
Zetterqvist, skrapade samman 39 poäng och Tajgans Pyry, ägare P-G Johansson, samlade ihop 30 poäng. 
Söndagen var tung för Titus, ägare Per Gannå, och för Ullastiina Manu, ägare P-G Johansson, som gick i 
fågeltomma marker. Totalt blev det 1,5 finnandemöjligheter/prov under provet.

Kallelse till årsmöte SSF Syd Sverige 2012
Årsmötet hålles i Högfors

Lördagen den 11:e Februari
Direkt efter hundutställningen på samma plats tidigast klockan 12.00
Motioner skall vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna. 

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!
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JAKT - FISKE - FRILUFTSLIV JAKT - FISKE - FRILUFTSLIV 

BUTIKENS ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 9-18  LÖR 10-16  
ÖSTERSUND hagv. 1b (bredvid Elgiganten) 

Tel.nr: 063-104250
www.vildmarks.se

CAMO ställ
Inkl. Bonuspaket

2795:-

1695:-

590:-
fr. 1595:-

Camou�age och funktion för nordisk terräng 
och klimat. Förutom andnigsförmåga och 
vattentäthet i absolut högsta klass även 
Scentech luktspärrsteknologi.

PREMIUM KÄNGOR 
Slitstark jaktkänga för alla jägare 
och �skare med AIR-TEX2 membran 
och Scentech luktspärrsteknologi.

HÖLSTERRYGGSÄCK 
Grön el. snöcamo
Ryggsäck med äderfodral för 
vapen i bakdelen av ryggsäcken.AVSTÅNDSMÄTARE 

Avståndsmätare som är kompakta, 
lätta, snabb och lättanvända. 
Resistenta mot både damm och 
vatten.
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Rapport 
från Mellansverige.

Premiärdagen startade bra, pejlen visade på 240 
meter och första ståndskallet för året ekade mel-
lan myren och gammelskogen. Efter full tid och 
med bara 25 meter kvar till den skymtande tjäder-
hönan skulle de nya hörselskydden på för det hade 
jag lovat mig själv då hörseln kraftigt börjat avta 
de senaste åren. Ovana med att börja fippla med 
annat, resulterades i att jag lyckades röja mig och 
hönan lättade.

En halvtimme senare var det dax igen, men vis av 
förra gången så hade jag skydden på huvudet men 
med bandet i pannan. Sakta tog jag mig närmare 
och närmare i den täta skogen. Till slut var jag bara 
10 talet meter från hunden som öste på för fullt. 
Trots ålande runt trädet kunde jag inte se något, 
så jag reste mig upp och gick fram till hunden, fan 
också. En hastig blick uppåt igen fick mig att stelna 
till, där satt ju orrkycklingen bara 4-5 meter upp. 
Hörselskyddet!! Samtidigt som jag petade ner dem 
hjälpligt lyfte jag bössan och kände efter vilken som 
var avtryckaren till hagelpipan. 
Så fort kycklingen syntes i kikarsiktet small det och 
orren ramlade lyckligtvis rakt ner.

Med en brännande känsla i pannan och ett stryk 
med fingrarna kunde man genast konstatera att 
jag just blivit medlem i halvmåneklubben. Jag bröt 
bössan, tog ur hagelpatronen och slängde den i 
mossan innan jag gick fram till hunden som slet 
dun ur fågeln. Men va fan, halva fågeln var borta. 
Huvud, hals och främre delen av kroppen saknades 
och jag tänkte där jag satt med blodet rinnande ner-
för näsan om hunden blivit så rabiat att den hunnit 
slita fågeln i stycken och satt i sig det som fattades 
på orren eller om hagelsvärmen inte hunnit börja 
sprida sig och på så sätt sprängt bort bitarna.
Förklaringen kom tre timmar senare när jag kom 
till bilen och bröt bössan för plundring av skotten, 
hagelpatronen först och sen den ”avskjutna” 6.5 
hylsan. Med andra ord hade jag lyckats med konst-
stycket att skjuta halsen av en orrkyckling med kula 
och sen kastat den obrukade hagelpatronen i mos-
san.
Så kan det gå ibland och orren, ja den blev det hun-
dmat av.

Inställda jaktprov
Något ännu mer allvarligt för vår del blev fortsättnin-
gen på jaktprovssäsongen. 
Första utlysta provet i Gösjön höll på att ta en ända 
med förskräckelse. Under överinseende av domare 
och hundförare arbetade den lovande unghunden 
med en fågellöpa ute på en myr. Plötsligt anslöt 
sig ytterligare en  iakttagare bara 15 meter från 
provgruppen. En varg! Provgruppen vrålade samti-
digt som dom sprang mot hunden. Den förvånade 
hunden fick finna sig i att bli fasttagen och uppkop-
plad. Vargen som inte avskräcktes av allt väsen stod 
obekymrad kvar och följde dramat utan att vilja 
avvika. Otäck händelse som med all säkerhet hade 
slutat annorlunda om inte gruppen befunnit sig i 
närheten.

Sälenprovet i slutet av september är ett av de mest 
populära proven då fågeltillgång och den fjällnära 
upplevelsen oftast är av hög klass. 
Vid älgjakt i området två veckor före besannades 
det som vi bävat för. Tre till fem vargar rörde sig i 
området och en av hundarna blev även attackerad, 
endast lyckliga omständigheter gjorde att den hun-
den överlevde. Jaktlagen hade vargobservationer 
varje dag under veckan och man tvingades att gå 
med hundarna i band. Med den bakgrunden var det 
enkelt att fatta beslutet om att inställa provet. 

Nästa bakstöt kom dagarna efter då arrangören 
för Höljesprovet ringde och meddelade stor varg-
förekomst även i det området. Spår och färska spill-
ningshögar på varenda provruta. Att spela Rysk rou-
lett med våra hundar är inget som tilltalar så enda 
alternativet var att inställa även det provet.
Upplysningsvis kan nämnas att Höljes ligger i den 
allra nordligaste delen av Värmland och gränsar till 
Norge.

Inför den här säsongen plockade vi bort ett annat 
fjällnära område av samma skäl. Det var Särnaprovet. 
Som en liten brasklapp för er som tror sig komma 
att gå säkra, kan meddelas att dessa områden ligger 
i, eller ansluter till renbetesområden. Organisationer 
och myndigheters oförnuftiga  beslut och förha-
lande, fullständigt omöjliggör en vettig rovdjur-
spolitik och skapar bara en ännu större klyfta och 
hat mellan intressegrupperna.
Sanningen är nog att ingen bör slå sig för bröstet 
och påstå att det aldrig skulle kunna inträffa på de-
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ras marker för när det väl börjar så går spiralen så 
vansinnigt fort så ingen hinner värja sig. 
Ledsamt på flera vis för oss som lever för att njuta av 
skogens alla möjligheter vad gäller jakt/hundträn-
ing och all övrig rekreation. Rekreation för mig kan 
också vara så enkelt att bara gå i skogen och se andra 
djur som tex. älg eller rådjur. Tydliga tecken visar på 
att varg i markerna enbart står för enfald och inte 
för den mångfald som vi tidigare hade.

Samtidigt kan man undra vilken som är mest utrot-
ningshotad, vargen finns i nästan alla europeiska 
länder medan älgen bara lever här uppe i kalla 
norden och börjar på många håll föra en tvinande 
tillvaro?
Allt det här är så tragiskt och utan omsvep kan man 
inse att vargen inte bara utgör ett stort hot mot jak-
ten utan även vårt fortsatta avelsarbete inom SSF. 
Våra jaktprov är uteslutande till för att främja aveln 
så att vi kan förvalta och bibehålla det kulturarv/
jakttraditioner som våra spetsraser står för. Frågan 
berör således inte bara oss i de södra delarna utan 
omfattar hela landet. Utan tvekan skulle det vara 
ett oerhört bakslag mot våra spetshundar om avel-
sarbete bara kan idkas norrut.

Då kanske man får ta sig en funderare,  måste 
reglerna för jaktprov ändras?  Var ska vi meritera 
våra hundar, när vi inte längre kan arrangera ut-
lysta prov? Om inte reglerna ändras kommer Syd, 
Mellansverige och Gävleborg inom en snar fram-
tid att försvinna. Vad är då en Skallkungstitel värd, 
en SM tävling där snudd på halva Sverige inte 
kan delta? Vad jag syftar på är att kvalificering till 
Skallkung baseras på högsta poäng på utlyst prov 
inom egna klubben. Även ett jaktchampionat blir 
en omöjlighet då det krävs minst en 1:a på utlyst 
prov. 
Om man nu ändrar så att man kan gå utlyst prov 
inom andra områden så faller det kanske ändå, då 
hundar från hemmaklubb har företräde, vilket gör 
att det oftast inte finns platser över.
I så fall finns bara ett alternativ kvar och det är att 
intagning även kan ske via rörligt prov på valfri 
plats i landet.
Det här är ännu bara egna funderingar men det 
måste till en diskussion hur vi hanterar problemen 
som vi står inför.
Enklast är väl att kasta ut klubb för klubb allt efter-
som de drabbas,  men...

Nog om varg! Då är det mycket roligare att skriva 
om ställningstagandet och agerandet från SSF Riks 
som snabbehandlade SSF Mellansveriges förfrågan 
om att ha rätt att flytta prov till ny plats och nytt 
datum då ett prov av yttre omständigheter inte 
kan genomföras. Frågan skickades för behandling 
vidare till Svenska Kennelklubben som glädjande 
nog ställde sig positiv till frågan, vilken sedan åter-
remitterades till SSF:s Riksstyrelse för det slutgiltiga 
beslutet. Även Riksstyrelsen biföll frågeställningen 
som i och med detta kan ses som ett prejudikat för 
vår verksamhet i framtiden.
Resultatet av denna manöver blev ett nytt jakt-
prov i Björnberget 29-30 oktober. De som tidig-
are var anmälda till Sälenprovet hade som villkoret 
var, förtur till provet och 8 hundar gick till start. 
Värdskapet för provet stod Tommy Lannemar för 
och det visade sig bli en synnerligen trivsam helg  
där värden tillsammans Lars Andersson ordnade 
med mat och husrum. 
Efter lördagens starter blev det bastubad och in-
tressanta diskussioner om hur vi i framtiden hanter-
ar rovdjursfrågan. När så kvällen kom visade det sig 
att  lördagens provresultat gladde värden så till den 
milda grad att han tog fram sin ukulele och spelade 
nästan som den värsta Yngve Malmsten medan vi 
andra gnolade med, så gott vi kunde. 
Inte vet jag om det var orsaken, men faktum var att 
på söndagen fanns inte en fågel att finna i trakterna 
av Djura och Dala-Floda. Illasinnade rykten sa att 
det redan i gryningen hade siktats ett enormt moln 
av hönsfågel som med sträckta halsar och hög has-
tighet flydde rakt mot Norska gränsen? 
Mer om provet finns att läsa på annan plats i tid-
ningen.

Som vanligt kommer årsmöte att hållas i 
Moraparken, lördagen den 4 februari 2012.
Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 
31/12 2011. 

Kom och var med på en trevlig stund där vi bl.a 
bjuder på fika och gästas av den kände naturfoto-
grafen Sigurd Jönsson som visar någon av sina 
filmer.

Hundutställningen sker under söndag 5/2 på 
Moraparkens parkering. Se även sep. Annonser!

Väl mött!  Ronney Skoog 
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OBS! • OBS! • OBS! • OBS!
De som inte får Ståndskall eller på något annat sätt

fallit ur rullarna ska vända sig direkt till:

IVAR KARKIAINEN
Simpvägen 2, 815 45 Tierp

Tel. 0293-127 02
Mail:  097310280@telia.com

Årsmöte SSF Jämtland – Härjedalen
Lördagen den 4 februari 2012 kl. 18.00

på Hotell Älgen Östersund.
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. 0640-30266, 070-3355002 eller o.stefan@telia.com senast 16 januari.

Anspråk på vandringspriser, motioner och anmälan till middag skall vara sekreteraren tillhanda senast 
16 januari. Regler vandringspriser finns på www.tradskallare.se  Lokalklubbar - Jämtland/Härjedalen 

- Klubbinformation - Vandringspriser. 

Anmälan middag till Ewy Carlsson tel.  073-142 45 50 eller ewycarlsson@spray.se
Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.

HUNDUTSTÄLLNING I PAJALA
SSF/ÖVRE NORRBOTTEN

anordnar utställning för finsk spets och norrbottensspets i PAJALA.

Lördagen den 4 februari 2012 I PAJALA
Utställningsplats:  Ridhuset
Domare: KURT NILSSON

Veterinärbesiktning: kl  09.00
Bedömning: kl  10.00

Anmälan :  SENAST FREDAGEN DEN 20 JANUARI:
TILL JAN JATKO MAALARI 5 984 99 PAJALA MOB 076-8107363

Anmälningsavgift: Valpklass 6-9 mån 0 kr, Övriga klasser 300 kr.
Inbetalning via bankgiro 5937- 0841 eller på plats. 

Servering
Välkomna till PAJALA !
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Hundutställning i Mora
Vid Moraparken i Mora

SSF Mellansverige anordnar utställning för 
finsk spets och norrbottenspets.

Söndag 5 februari 2012.
Id och vacc. Kontroll. Kl. 09,00 Bedömning: Kl. 10.00

Domare: Liz-Beth C Liljeqvist
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas /skickas till:

Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 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 25 januari, 2012.
Välkomna!

Årsmöte
SSF Mellansverige håller årsmöte på 

Moraparken i Mora
Lördag den 4 februari 2012 kl. 14.00

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2011.

Filmförevisning
Den från tv, kände naturfotografen Sigurd Jönsson kommer och visar film!

Direkttelefon till Moraparken, telefon 0250-276 00

Kom ihåg hundutställningen söndagen den 5 februari
Vi bjuder på fika! 

Årsmöte SSF/Övre Norrbotten

Kallelse till årsmöte
Lördagen den 11 februari 2012, kl. 13.00

Lokal: Upkin, Energiplan. Mellan Gällivare och Malmberget

Ärende: Enligt stadgarna. Prisutdelning.
Motioner skickas senast den 25 januari 2012 till:

Gunilla Falk, Pl. 601, 962 99 Jokkmokk

Styrelsen, välkomna!
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RIKSÅRSMÖTE OcH RIKSUTSTÄLLNING  
SSF Västerbottens kustland

Riksårsmöte i Umeå/Vännäs
Lördag den 21/4, 2012

Riksutställning i Umeå/Vännäs
Söndag den 22/4, 2012

Utförligare annons kommer i Ståndskall nr 1. 2012

Årsmöte SSF Västerbottens kustland
Lördagen den 4 februari 2012 kl. 15.00 i Robertsfors.

Plats: Golfrestaurangen i Robertsfors.
Efter årsmötet hålls supé med prisutdelning och lotterier.

Supé med efterrätt ca 180 kr/ person
Anmälan till supén senast den 21 januari på tel 0730-388203.

Motioner skickas senast den 21/1 2012 till: 
Mats Larsson Aspvägen 23, 91831 Sävar

Alla medlemmar hälsas Välkomna! Styrelsen
OBS! Hundutställning Robertsfors söndag 5/2 

Pohjanukon Riitu 
Äg. Per-Olov Lindroth
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PROTEST!
Vilken eländig rubrik! Men så står det 
under paragraf 21 i provregelboken…
Först vill jag ösa beröm över årets Skallkungstävling  
i Västerbottens kustlands regi! Inte ens vädret gick 
att klandra när hundpresentationen genomfördes 
i de sista solstrålarna denna rekordvarma septem-
berdag.

På hotell Fredrika åt och drack vi så alla blev nöj-
da, vid lottning inför nästa dags prov blev vi ”uni-
formerade” med mössa, väst och för säkerhets skull 
en ficklampa utifall någon gick förlängning.
Det höll på att gå riktigt bra för Isa första dagen 
men det som verkade vara ett förnyat skall på full 
tid förbyttes till ett falskskall och en missad finnan-
demöjlighet på vägen fram till skallträdet.
Beräknade själv dagens poäng och fick samma som 
min domare, 56p.
Andra dagen försökte 14 hundar slå Leif Hedlunds 

Finsk spets
Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi. Tel. 0981-100 44

Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13 Stöde,.Tel. 0691-663220

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

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

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

Avelsråd

Årsmöte SSF/Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte

Lördagen den 11 februari 2012 i Arvidsjaur.
Plats: Medborgarhuset (Föreningslokalen i källaren)

Tid: Kl. 1300
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och prisutdelning.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 januari.
Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.

Akroyd´s Pirjo, det gick nu inte men att Isa närmat 
sig var jag säker på, jag och min domare var lyriska 
över ett moment på dagens prov, det handlade om 
ett förnyat skall, upplevt på första parkett! Blev så 
häpen på prisutdelningen att jag glömde gratulera 
Leif till segern... Gör det nu istället!
Att Skallkungen berör fler än årets deltagare ger 
telefonen besked om, det ringde i ett på hemvägen 
från klubbmedlemmar och jag gav min version av 
dagen. Högläsning ur provregelboken och uppman-
ing enligt rubriken framfördes av flera under de 65 
milen hem.
Ja, sista timmarna var det ju lugnt, hemma vid kl. 
02.00 men på morgonen fortsatte uppmaningen. 
Till sist kom även jag till skott och ärendet ligger nu 
hos SSF:s styrelse.  
Oavsett utgång, ingen 
skugga över Skallkungsarrangemanget!

Med vänliga hälsningar
Börje Svensson och Våtsjöbergets Isa
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Årets skallkung arrangerades av SSF Västerbottens 
kustland och gick av stapeln i Fredrika med omnejd, 
förläggningen på hotell Fredrika kändes helt rätt för 
vårt sällskap. Redan vid fredagens presentation av 
årets deltagare förstod man att det skulle bli sten-
hård konkurrens om titeln. En del hundar deltog 
på skallkungen för tredje gången, vilken presta-
tion.

Lördag
Lördagen bjöd på bra väder med frost och svag vind 
och förväntningarna var stora på höga poäng. Tyvärr 
så är Skallkungen mitt i värsta lövfällningen vilket 
visade sig i provprotokollen genom korta skalltider 
och en rad med ej konstaterade skall. 
Ändå var det några som lyckades få fågeln att sitta 
och skrapa ihop en del poäng, bland annat 69 poäng 
till Tjäderlekens Mirja och 68 poäng till Fort Hjort 
Trix. Bäst lyckades Leif Hedlunds Akroyd´s Pirjo 
med att ta ett första pris på 78 poäng. Hon hade 6st 
finnandemöjligheter och förvaltade de mycket väl 
med 6 stycken kvarhållanden och fick därför hålla 
det klassiska talet vid middagen på lördagskvällen. 
På menyn stod det Karl-Johan svamp och ripsoppa 
till förrätt, stekt ripa med klyftpotatis till varmrätt 
och en god glass som efterrätt.  Alla var nöjda och 
stämningen var på topp även om många nog var 
spända inför söndagens prov. 
Söndag
Söndagen var lite mer mulen och regnig. Tendensen 
från lördagen med korta skalltider och många ej 
konstaterade skall höll i sig. Bäst lyckades Leif 
Lidmans Spetsbackens Nelli och Tommy Jonassons 
Keipin Kaira med 66 poäng men det räckte inte till 
mot Leif Hedlunds Akroyd´s Pirjo så ekipaget från 
Piteå blev Skallkung 2011 (stort grattis). Prislistan 
är ännu preliminär för platserna 4-10 pga en inläm-
nad protest som ännu inte är färdigbehandlad.

 När man summerar proven konstaterade vi att alla 

Skallkungen 2011  
SSF Västerbottens Kustland          1-2 oktober

hundar hade haft kvarhållanden och 13 hundar gått 
till pris. Ett mycket bra resultat såhär mitt i värsta 
lövfällningen.
Fågeltillgången var tillfredställande och ganska jämn 
över provområdena. I snitt 3 stycken finnandemöj-
ligheter per prov. Totalt 32 stycken ej konstaterade 
skall noterades, hade dessa fåglar suttit kvar tills 
domaren hunnit fram hade betydligt fler poäng de-
lats ut. 
Från Provledarna
Ett stort tack till domarna som ställde upp denna 
helg mitt i den brinnande jakten. Deras arbete i sko-
gen var mycket bra med klara redogörelser över vad 
som hänt på proven vilket gjorde det enkelt för oss 
att vara provledare. Stor eloge även till de som job-
bat med att ta fram fantastiskt bra provmarker och 
kartor till provet. Prisbordet som dukats upp för de 
tävlande var välfyllt med användbara priser för jakt 
och friluftsfolk, även domare och andra i arrangörss-
taben tilldelades fina presenter.
Priset från riksstyrelsen delades ut av deras repre-
sentant Jeanette Börjesson som var på plats under 
söndagen.
Tack till alla sponsorer som stod för mångt och 
mycket av det gedigna prisbord som dukades upp. 

Provledarna Tomas Persson Ulf Grabbe
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Skallkungen 2011  
SSF Västerbottens Kustland          1-2 oktober

Nedre Norrbotten

1. Akroyd’s Pirjo   
Kvalificering 83 p 
Ägare: Leif Hedlund
Resultat: 78p

Jämtland/Härjedalen

2. Tjäderlekens Mirja 
Kvalificering: 87p
Ägare: Per-Arne Hoflin 
Resultat: 69p

Medelpad   

3. Fort Hjort Trix 
Kvalificering: 80p
Ägare: Egon Rongdén
Resultat: 68p

Kungsgatan 94, 903 32 Umeå

1:a

2:a

3:a

Skallkung
2011
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Västerbottens kustland

4. Kiepin Kaira 
Kvalificering: 86p 
Ägare: Tommy Jonasson
Resultat: 66p

Västerbottens Lappmark

5. Spetsbackens Nelli 
Kvalificering: 88p
Ägare: Leif Lidman
Resultat: 66p

Norrbottens kust och inland

6. Fort Hjort Nalli
Kvalificering: 81p
Ägare: Anders Morin
Resultat: 63p

Vakans 1

�0



Västerbottens Lappmark

7. Luokanjarkas Raija 
Kvalificering: 81 p
Ägare: Simon Rudin
Resultat: 63p

Gävleborg

8. Luokanjarkas Isabella
Titelförsvarare 
Ägare: Karl-Anders Karlsson
Resultat: 62p

Vakans 3

Jämtland/Härjedalen 
9. Bratthögens Keja 
Kvalificering 80 p 
Ägare: Nils Söderberg/Kenneth Carlsson
Resultat: 57p

�1



Mellansverige

10. Våtsjöbergets Isa 
Kvalificering: 83p
Ägare: Börje Svensson
Resultat: 56p 

Gävleborg

11. Häggingåsens Dexter 
Kvalificering: 79p
Simon Nordin 
Resultat: 54p

Ångermanland

12. Sötmyrans Kiire 
Kvalificering: 86p 
Ägare: Kai Lappalainen
Resultat: 52p

��



       Roland Lindgren

Vapen AB
Kungsvägen 64, 914 32 Nordmaling

0930-313 61, 070-670 95 03

Nedre Norrbotten

13. Viterlidens Turi 
Kvalificering: 92p                
Ägare: Tommy & Anita Renberg
Resultat: 46p

Övre Norrbotten

14. Nappe  
Kvalificering: 80p
Ägare: Birger Morén
Resultat: 46p

Sydsverige

15. Predators Irja 
Kvalificering: 82p
Ägare: Tomas Salander
Resultat: 45p
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Plac Hund Poäng

1 S12671/2005 AKROYD’S PIRJO 78

2 S29621/2006 TJÄDERLEKENS MIRJA 69

3 S57065/2006  FORT HJORT TRIX 68

4 S34999/2008 KIEPIN KAIRA 66

5 S33745/2009 SPETSBACKENS NELLI 66

6 S33163/2008 FORT HJORT NALLI 63

7 S41477/2008 LUOKANJARKAS RAIJA 63

8 S28400/2007  LUOKANJARKAS ISABELLA 62

9 S32794/2005 BRATTHÖGENS KEJA 57

10 S55079/2006 VÅTSJÖBERGETS ISA 56

11 S22534/2008 HÄGGINGÅSENS DEXTER 54

12 S44222/2008 SÖTMYRANS KIIRE 52

13 S35379/2005 VITERLIDENS TURI 51

14 S31442/2006 NAPPE 46

15 S48947/2005 PREDATOR’S IRJA 45

Skallkungen 2011  
SSF Västerbottens Kustland          1-2 oktober

Prislistan är preliminär för platserna 4-10 
pga en inlämnad protest som ännu inte är färdigbehandlad.
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Skallkungen 2011  
SSF Västerbottens Kustland          1-2 oktober

Övriga sponsorer:
• 3M/Peltor
• Jobline
• SonyEricsson
• TeliaSonera
• All Tele
• Bilfrakt.se
• Bilinvest
• Carstedts bil
• Komatsu Forest
• Laitis
• Bert Lundström
• Mats Larsson
• Norrländska säljgruppen
• Reklamwaara
• Vallrud vision
• Holmen skog
• Allan Holmberg

Huvudsponsorer Skallkungen • Huvudsponsorer Skallkungen

Huvudsponsorer Skallkungen • Huvudsponsorer Skallkungen

Skallkungsvinnare år 2001-2011
2011 Akroyda Pirjo ..................... Äg. Leif Hedlund, Piteå
2010 Loukanjarkas Isabella......... Äg. Karl-Anders Karlsson, Järvsö
2009 Sörlidbäckens Chili  ........... Äg. Göran Hellström, Storuman
2008 Akroyd´s Piiri  .................... Äg. Bengt Stenberg, Arnemark
2007 Akroyd´s Piiri  .................... Äg. Bengt Stenberg, Arnemark
2006 Sörlidbäckens Kita  ............ Äg. Peter Persson, Storuman
2005 Sörlidbäckens Kita  ............ Äg. Peter Persson, Storuman
2004 Våtsjöbergets Kita  ............. Äg. Roger Nilsen, Runhällen
2003 Kolgårdens Arja  ................. Äg. Roger Hellgren, Bastuträsk
2002 Tapion Paras  ...................... Äg. Bengt Persson Sollefteå
2001 Tapion Paras  ...................... Äg. Bengt Persson Sollefteå

En anmärkningsvärd sak i "maratonlistan" ovan är att Sveriges mest 
meriterade skällande fågelhund genom tiderna, Tapion Paras, har 
tre SM-titlar bland sina valpar, samt en vinnare i ett barnbarn. Detta 
ger hanen inte mindre än sex Skallkungstitlar inom familjen!
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Storseleprovet
SSF Lappmarken
21-22 okt 2011

Strålande väder och svaga vindar gav riktigt 
fina förutsättningar för hundarna under det nya 
jaktprovet i Storsele. Förläggningen var superb 
med en helt fantastisk service av personalen på 
Järjagården i Storsele. De tillhandahåller helpen-
sion till mycket bra priser. 
Provytorna förlades i skogarna runt Vilhelmina 
och så gott som alla provytorna presenterade 
riktigt bra med skallobjekt. När man arranger-
ar ett nytt jaktprov med många deltagare är det 
naturligtvis lite inkörningssvårigheter, men över-
lag flöt allt på bra. Hela 13st hundar bereddes 
plats och 23 starter avklarades under helgen, av 
dessa gick hela 17st till pris!

Lördag Nelli i topp!
Spetsbackens Nelli äg. Leif Lidman kom in sist på 
lördagseftermiddagen men avslutade i topp! Hon 
klämde till med dagens enda 1:a pris på 76p. God 
tvåa blev Olbons Shakira äg. Peter Persson på 73p. 
Trea slutade Häggingåsens Tikka äg. Anki Persson 
på 70p. 
Lördagens otursgubbe var Pötbobäckens Gry äg. 
Mattias Åkerstedt som blev utskickad till en provyta 
som för dagen saknade skog. Detta är ledsamt och 

bara att beklaga, men det hör till dagens aggresiva 
skogsbruk. Trots det så lyckades ungtiken skälla 
ihop 57p vilket får ses som en stor prestation i en 
julgransplanering. Vi i provledningen ber om över-
seende med den fadäsen. Kalytan styrks nästa år! 
Nalli trampar gasen i botten!
Söndagen bjöd på samma fina förutsättningar och 
provgrupperna lämnade förläggningen fulla av 
hopp. Topphund på söndag blev Kaitum Dalens 
Nalli äg. Lars Lindgren med 79p. Ungtiken pres-
terade full pott på söket och skallet, den rutinerade 
domaren som sett det mesta av skällande fågelhun-
dar tyckte spontant att "det var den bästa unghund 
han sett". Tvåa slutade Kroknäbbens Niibi 63p äg. 
Leopold Eriksson och trea Tjäderlekens Mårran 63p 
äg. Torbjörn West.
Helgens vinnare
Senhöstprovets vinnare blev alltså Kaitum Dalens 
Nalli äg. Lars Lindgren som därmed erövrar Modo 
Skogs vandringspris 2011. Grattis Lars & Nalli!
Tack till...
Alla domare som ställde upp för oss mitt i 
brinnande jaktsäsong! 

Provledare
Göran Hellström, Peter Persson

Resultat:
1. Kaitum Dalens Nalli ....79p 
2. Spetsbackens Nelli .....76p
3. Olbons Shakira ...........73p

Kaitum Dalens Nalli 
Med  Modo Skogs Vandringspris
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Några funderingar kring 
norrbottenspetsens huvud 
– en tillbakablick.
Nyss fyllda 70 och med allt negativt vad det 
innebär, är det ganska naturligt att kika lite i 
backspegeln. Som bekant så var ”Den gamla 
goda tiden” inte alltid så rosenskimrande som 
minnet vill ge sken av, även om kroppen var 
mycket piggare och bergen mycket lägre än 
idag.

Då fanns ingen epilepsi, patella, katarakt eller 
tandbortfall. Det var naturligtvis en ganska stor lögn, 
men de problemen fanns inte uppe på bordet om jag 
säger så. Norrbottenspetsen var vårt skötebarn och 
diskussionens vågor gick höga kring dess exteriör.  
Ung och oförvägen och fylld med energi presterade 
jag följande alster om norrbottenspetsen framtida 
exteriör.
1969 skrev jag följande artikel i ”Den Skällande 
fågelhunden”:
”Under det senaste året har det inträtt en rätt så tydligt 
markerad skärpning i kravet på norrbottenspetsens 
rasprägel jämfört med tidigare, då man främst – helt 
naturligt – var mån om att öka antalet registreringar 
för att i utgångsläget trygga en bred avelsbas. Detta 
var naturligtvis på gott och ont. Den naturliga 
stammens exteriöra variation minskades inte utan 
endast befästes ytterligare genom de registrerade 
individernas stora olikheter i typ eller kanske bättre 

uttryckt i rasprägel. Det är lätt att vara efterklok och 
någon kritik skall icke ske. De fel som gjordes var 
helt enkelt att man underskattade folks intresse för 
rasen, och av den anledningen ville att så många 
som möjligt skulle få sin hund registrerad.
Hundens typ är de flesta ense om. Med typ syftas 
då på: ”hundens anatomiskt funktionella typ, den 
kroppsform som gör den bäst ägnad efter vår 
avsikt med vederbörande ras” (Roig: Kynologisk 
typologi). När det däremot gäller rasprägeln (färg, 
päls, svans, ögonform, öron, huvudskärning 
etc.) går meningarna isär något. Här gäller det att 
klubben tar officiellt ställning till en klar och hård 
linje, även om ledande personer inom klubben 
har olika uppfattningar, i annat fall torde det dröja 
mycket länge innan norrbottenspetsen kan göra 
anspråk att vara en hundras i praktisk bemärkelse. 
Teoretiskt har den varit det sedan 1967. Vad gäller 
färgen har klubben klart tagit ställning för den vita 
(minst 50 %) med gula, bruna eller röda tecken. 
Övriga färger kommer i.o.m. detta att minska i antal 
och på sikt försvinna ur rasen. Vidare päls och svans 
samt öronform råder det heller ingen tvekan om vår 
målsättning. Däremot torde huvudet vara ett oklart 
kapitel.
Att i ord beskriva ett huvuds skärning, så att alla 
uppfattar det lika, är en omöjlighet. Jag tänker 
här resonemangsvägen försöka komma fram till 
ett bra huvud. Vid betraktandet av efterföljande 
konturskisser måste vi hel bortse från det intryck 
som öronens placering kan ge,  då dessa inte har 
något att göra med huvudets form, men väl hunden 
som helhet.
Inte hor någon hundras, hur genomavlad den än är, 
är två individers huvuden identiskt lika (undantaget 
enäggstvillingar). Det är ej heller önskvärt då mycket 
av en hund ”personlighet” i förhållande till sin egen 
ras beror på huvudets uttryck. Dock bör huvudets 
skärning vara så att  om man ser en kontursiluett av 
ett huvud kan säga vad det är för ras – nota bene 
– ett typiskt huvud.
Norrbottenspetsens huvud varierar idag stort (OBS 
1969). Detta av skäl som anfördes i inledningen. 
Det är dock hög tid att inrikta avelsarbetet som en 
bättring även på den punkten, för att valpköparen 
ej ska bli missbelåten. För att detta ska vara möjligt 
måste naturligtvis den önskvärda huvudformen 
vara klart beskriven i ord och framförallt i bild. Det 
bör vara vackert och kanske ännu viktigare ha ett 
historisk underlag, i annat fall torde det ta mycket 
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lång tid att få fram.
Enligt S. Sahlin som gjorde den stora 
spetshundsinventeringen här i landet, vilken 
publicerades i SKK:s tidskrift, var norrbottenspetsen 
i typ – ej storlek – ett mellanting mellan lapphund 
och jämtspets. Även enligt gamla yrkesjägare var 
huvudets skärning mera jämthundsliknande än 
finnspetsliknande. (Kära läsare märk att 1969 visste 
vi inte om laikorna!). Detta är givetvis i mycket stora 
drag.

 Som framgår av bilden, finns det huvuden som är 
klart rasfrämmande. Lägg särskilt märke till nosens 
rygglinje i förhållande till hakans linje. Personligen 
anser jag att huvudet bör vara relativt kraftigt med 
väl utvecklat nosparti. Detta borgar för att hunden 
har anatomiska förutsättningar för att gott luktsinne 
och att bettfel, främst överbett undvikes. I och 
med rasens kortare täckhår och mera åtliggande 
på nacken än finskspets, fordras att hunden har 
ett relativt kraftigt huvud för att huvud och bål ska 
harmonera med varandra.

Dock får inte huvudet ge ett klumpigt och oädelt 
intryck. Se ovan: Detta huvud har dock den 
förtjänsten att hjässans och nosryggens linjer är 
nästan parallella med varandra. Vidare är nosens 
avslutning relativt lodrät. Så kallad ”hajprofil” bör 
under alla förhållanden undvikas, då den ligger nära 
ett överbett.

Nedanstående tikhuvud är enligt mittförmenande, 
det bästa rasen har visat upp hittills (1969!). Det är 
vackert, elegant och ändå anatomiskt sunt. Observera 
att här hakans linje närmar sig nosryggens linje 
endast långsamt. Nosen är tillräckligt lång och hög 

utan huvudet i sig självt blir klumpigt. Jag tror att de 
flesta är överens med mig, att detta huvud bör vara 
eftersträvansvärt, som ett medelhuvud för rasen.
Nedanstående siluettbild av en norrbottenspets 
torde enligt mig ge en tämligen klar bild av en god 
representant för rasen. Så god att varje domare kan 
inleda sin kritik med orden: ”... av mycket god typ”. 
Vi bör dock komma ihåg att det finns en hel del 

detaljfel på bilden. Bland annat är huvudet en nyans 
litet. Dock är typ och rasprägel så pass goda att 
bilden räcker gott och väl som ett första mål i det 
genomsnittliga avelsarbetet.. (slut på artikeln anno 
1969).”
Ja, så skrev en 28-årig novis som just blivit invald i 
vår rasstandardkommitté. Får jag skryta lite så tycker 
jag att det inte var så illa pinkat!
Nu lackar det mot jul och trots allt så ligger det ett 
antal tjädrar och inte lämlar i frysen så man kan se 
vintern an med tillförsikt. 
Med dessa ord önskar jag alla 
läsare en riktigt god jul!

Vi höres! Staffan Forsslund.
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Utlyst jaktprov i Porjus
20-21 augusti 2011

Årets första jaktprov genomfördes på lördagen i 
trakterna kring Porjus med regn, svag vind och en 
temperatur som låg kring +10.

Till den här premiärmorgonen kom 3 st hundar 
till start och två av dessa erövrade var sitt 2:a pris. 
Kolgårdens Råssko med ägare Jan Jatko fick ihop 
67 poäng med 3 finnande möjligheter och 3 finnan-
den. Bästa hunden för dagen blev Brännmyrans 
Baloo med 69 poäng, han hade lika många fåglar 
som Råssko men kunde med ett förnyat skall segra 
den här dagen. Vi gratulerar ägaren Karin Engström 
och hundföraren Patrik Samuelsson.

Till söndagens prov hade regnet dragit bort men ter-
rängen var väldigt fuktig och blöt, temperaturen och 
vinden var som fortfarande som under lördagen.
Idag kom 4 st hundar till start, där endast en hund 
gick till pris och det var Kolgårdens Råssko som 
med 2 finnande möjligheter och 1 finnande, fick 
ihop54 poäng som ledde till ett 3:e pris.

Under helgen, med 7 startade hundar hade vi 9 
finnande möjligheter och 8 finnanden, med det 
kan alla konstatera att fågeltillgången under dessa 
förhållanden inte var de bästa. Vi kan bara hoppas 
att det kommer fram fler fåglar under senare pro-
vomgångar i höst.

Provledaraspiranterna Jörgen Estholm och Jan 
Engman skötte sig föredömligt under sin första  
tjänstgöring.

Tack till alla som medverkade under helgen.

Provledare  Roger Strandelin   SSF/ÖN 
Resultat
Lördag
Brännmyrans Baloo Karin Engström 69 p
Kolgårdens Råssko Jan Jatko 67 p
Röja Mattias Arvidsson 5 p
Söndag
Kolgårdens Råssko Jan Jatko 54 p
Brännmyrans Baloo Karin Engström 47 p
Hector Ola Johansson Utsl.

Brännmyrans Baloo

Jaktprov 27-28 augusti 2011 i Jokkmokk.
Endast en startande, på grund av sen avbokning. 
Svag vind och fuktigt, c:a + 16 grader.
På Lördag gav sig Staffan Vikberg med sin 
Sörlidbäckens Figo med gott mod ut i markerna. 
Tyvärr lyste fåglarna med sin frånvaro, endast 1 
finnandemöjlighet och ett finnande slutade i 15 p.
Söndag var det om möjligt än värre. 0 finnandemöj-
ligheter, 6 p.
Tack i alla fall för trevlig samvaro trots 
de fågeltomma markerna.

Provledare:  Michael Holmberg
Provledaraspirant: Gunilla Falk
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Jaktprov i Porjus 
24-25/9-2011
Lördag:
5 hundar hade kommit till start denna dag dom yttre 
förutsättningarna var bra. Älgjakten samt fågeljägare 
på provområdet ställde till lite bekymmer.
Bäst denna dag lyckades Killamrovas Aiki med 
72poäng  ägare: Mikael Usitalo tätt följd av kaitum-
dalens Tikka 71 poäng ägare: Yvonne Ramstad dä-
refter kom Brännmyrans Baloo med 57 poäng ägare: 
Karin Engström sedan kom Tallens Kiri 48 poäng 
ägare: Kid-Benny Eriksson och därefter Pärlskogens 
Spana 27 poäng ägare: Gunilla Falk
Söndag:
5 hundar hade även denna dag kommit till start 
hundar samt 
Hundägare var förväntans fulla för vad som skulle 
hända i skogen i dag. Bäst denna dag lyckades 
Pärlskogens Spana 74 poäng därefter
Kom Kaitumdalens Tikka 63 poäng därefter 
kom Brännmyrans Baloo 54 poäng sedan kom 
Killamrovas Aiki med 7 poäng och därefter
Tallens Kiri med 6 poäng. Jag vill tacka alla hund 
ägare samt domare
Till en trevlig helg.

Provledare: Ove Sjöström

Resultat
Lördag
Killamrovas Aiki Mikael Uusitalo 72 p
Kaitumdalens Tikka Yvonne Ramstad 71 p
Brännmyrans Baloo Karin Engström 57 p
Tallens Kiri Kid-Benny Eriksson 48 p
Pärlskogens Spana Gunilla Falk 27 p
Söndag
Pärlskogens Spana Gunilla Falk 74 p
Kaitumdalens Tikka Yvonne Ramstad 63 p
Brännmyrans Baloo Karin Engström 54 p
Killamrovas Aiki Mikael Uusitalo 7 p
Tallens Kiri Kid-Benny Eriksson 5 p

Killamrovas Aiki

Pärlskogens Spana
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Jaktprov i Porjus 
29-30 oktober 2011.
Efter en kylig natt bjöd lördagen på skarpt underlag, 
vindstilla – svag vind, och c:a + 4 grader. 4 hundar 
kom till start, 2 av dem gick till pris.
Den unge Kaitumdalens Rippe, ägare Roger 
Strandelin kunde med 2 finnandemöjligheter, 2 
finnanden, 2 skallarbeten, samt finnande i träd få 
ihop till 63 p. och ett 3:e pris. Bibbi, ägare Fredrik 
Hedlund fick ihop 51 p. och ett 3:e pris med 1 
finnandemöjlighet 1 finnande och 1 skallarbete.
Bättre underlag på söndagen, vindstilla – svag vind, 
c:a +4 grader, med några regndroppar från mor-
gonen. 3 hundar till start, 1 hund gick till pris. Åter 
igen står Kaitumdalens Rippe som segrare, med 3 
finnandemöjligheter, 3 finnanden, ett fullt skallar-
bete och finnande i träd, med ”förargliga” 74 p. och 
ett 2:a pris.
Under helgen med 7 startande hundar, hade vi 20 
fm. och 16 f.

Tack till alla som medverkade under helgen/ 
Provledare Gunilla Falk.

Resultat:
Lördag
Kaitumdalens Rippe Roger Strandelin 63 p
Bibbi Fredrik Hedlund 51 p
Killamrovas Ricco Kent Renlund 42 p
Buck Björn Einmo Hansen 41 p
Söndag
Kaitumdalens Rippe Roger Strandelin 74 p
Buck Björn Einmo Hansen 24 p
Killamrovas Ricco Kent Renlund 8 p

Kaitumdalens Rippe

Jaktprov i Vittangi 
2011-10-29
Klockan 07:00 var det samling i jaktskytteklubbens 
stuga i Vittangi. 2 stycken hundar var anmälda, 
Mosku ägare Tuomo Saarensilta och Sörlidbäckens 
Elka ägare Lars Björnström, båda hemmahörande 
i Kiruna. Bra yttre förhållanden, barmark, svag 
vind,och kring nollan. Trots detta gick båda ekipa-
gen förlängning.
Mosku jobbade ihop 49 p på 3FM, 2F och 1 fullt 
jobb.
Elka skällde ihop 73 p på 3FM, 3F, 2 fulla jobb plus 
finnande i träd.

Vittangi 2011-10-30
Fortsatt bra yttre förhållande och även i dag 2 hun-
dar till start. Ny hund för helgen var Tallens Ludde 
ägare Lars-Erik Andersson samt Mosku. Elke drog 
sig ur efter att ha skurit upp en trampdyna dagen 
innan.
Tallens Ludde hade 5FM, 5F,och 3 fulla jobb men 
korta förföljanden vilket gjorde att han slutade på 
70 p.
Mosku gick även denna dag förlängt prov, 1FM, 2 
fulla jobb och förnyat gav 72 p.
Vi vill tacka hundförare, domare och provledare för 
en trevlig och bra helg.

Provledare:
Mats Thorneus, Stefan Stålnacke och Johan Lemivara 
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Klubbmästerskap
SSF/Övre Norrbotten 
8-9 oktober 2011i Porjus
Förväntansfulla
Det var 7 förväntansfulla ekipage som gick till skogs 
runt Porjus och Jokkmokks skogarna. Vädret var 
gynnsamt. Fågeltillgången var ojämnt fördelade på 
dom olika områdena. Fåglarna hade lätt att ta till 
vingarna på några av områdena. Men som alltid så 
är det alltid någon som får högsta poängen och ska 
bli klubbmästare.
Klubbmästare Tallens kiri
Årets klubbmästare blev den unga och mycket 
lovande tiken Tallens Kiri med 85 poäng ägare: Kid-
Benny Eriksson ett stort 
Grattis till segern. Tvåa blev Nappe med 81 poäng 
ägare: Birger moren och på tredje plats kom 
Pohjanukon Riitu med 76 poäng Ägare: Per-Olov 
Lindroth som i och med detta 1:a pris blev SEJCH 
ett stort grattis.
Tack alla….
Jag får tacka alla deltagare och domare för ett väl-
digt trevligt klubbis och rolig samvaro på kvällen. 
Jag vill rikta ett  stort tack till Jörgen Estholm som 
med kort varsel kunde ställa upp och döma bägge 
dagarna.

Provledare/Ove Sjöström

Resultat
Lördag
Tallens Kiri Kid-Benny Eriksson 85 p
Nappe Birger Morén 81 p
Pärlskogens Spana Gunilla Falk 69 p
Kaitumdalens Tikka Yvonne Ramstad 66 p
Brännmyrans Baloo Karin Engström 63 p
Kolgårdens Troj Jan Ludvigsson 56 p
Pohjanukon Riitu Per-Olov Lindroth 19 p

Söndag
Pohjanukon Riitu Per-Olov Lindroth 76 p
Pärlskogens Spana Gunilla Falk 71 p
Kolgårdens Troj Jan Ludvigsson 62 p
Brännmyrans Baloo Karin Engström 58 p
Kaitumdalens Tikka Yvonne Ramstad 28 p
Tallens Kiri Kid-Benny Eriksson 27 p
Nappe Birger Morén 19 p

Tallens Kiri

Nappe

��



Norrbottens
kust och inland
Höstens jaktprov 

16-17 augusti Överkalix
Årets första jaktprov hölls på Rödupps marker. För 
andra året provade vi med vardagsprov som var 
förlagda till eftermiddagarna. Det har väl inte va-
rit någon rusning till de här tidiga proven, kanske 
beroende på att många hundar inte ännu är i top-
pkondition och på att värmen kan vara besvärande.

Junkbodans Tikka M. Enström 71+24p
Zakko K. Wennberg 17+58p
Grönbäckarns Sisu R. Holmgren 28+6p

20-21 augusti Råneå
Det var regnigt och blåsigt i skogarna söder om 
Pålkem och i marker där det tidigare varit gott om 
fågel hade man nu mycket svårt att komma i kon-
takt med några.

Junkbodans Tikka M. Enström 67+22p
Älgstugans Kita I M.Wennberg Utesl+61
Sörlidbäckens Ferra O. Lundström 6p
Sörlidbäckens Gordon M. Jatko 4+6p

3-4 september Övertorneå
Provmarkerna var belägna strax norr om Övertorneå 
där det fanns förhoppningar om god fågeltillgång. 
Tyvärr så var föryngringen mycket ojämn trots att 
markerna var likvärdiga och goda förhöstmarker. 
Det var 4 hundar till start på lördag och endast 2 
hundar på söndag efter ett sent avhopp. Vädret var 
bra med svaga vindar och 10-12 grader varmt. Bäst 
på lördag var finska spetsen Killamrovas Harry med 
69 poäng, ägare är Emil Viberg, Boden. Söndagens 
bästa resultat hade finska spetsen Kaitumdalens 
Milla med 73 poäng, hon ägs av Anton Burman, 
Kalix. Tack till Peter Jakobsson som ordnat med 
provrutor och lokaler. 
Anders Morin

Kaitumdalens Milla A. Burman 9+73p
Killamrovas Harry E. Viberg 69+18p
Killamrovas Ville R. Björnfot 10p
Sörlidbäckens Ferra O. Lundström 8p

24-25 september Råneå
Provet genomfördes i skogarna öster om Pålkem 
strax nedanför polcirkeln. Skygg fågel präglade båda 
provdagarna och det gjorde att toppresultaten ute-
blev, även om det var nära i ett par fall.

Pötbobäckens Dixi K. Larsson 3+73p
Kaitumdalens Fox R. Oscarsson 27+64p
Sörlidbäckens Figo S. Vikberg 29+8p
Älgstugans Kita I M.Wennberg Avbr+7p

8-9 oktober Råneå
Provmarkerna de här dagarna låg i samma trakter 
som föregående prov. Bara två hundar kom till start 
och mycket skygg fågel gjorde att resultaten blev 
mycket blygsamma. 

Nicko P-E. Nilsson 20+6p 
Rönnbäckens Järva S.R Jonasson 6+21p
 
5-6 november Överkalix
Intresset för ”Allhelgonaprovet” var stort men 
domarbrist och pågående älgjakt, som begränsade 
antalet tillgänglga provytor, gjorde att vi tvingades 
lämna återbud till nästan hälften av de anmälda 
hundarna.
Deltagarna var förlagda på Raabgården i Nybyn och 
provmarkerna hade upplåtits av byn Rödupp och 
olika jaktlag hos Sveaskog och SCA. 
Samstämmiga rapporter visade på gott om fågel 
på de aktuella provytorna och förväntningarna var 
höga. Tyvärr blev lördagsvädret mycket besvärligt 
med regn och tidvis hård vind.
Farhågorna om låga resultat besannades när hun-
darna återvände till förläggningen. Ingen hund hade 
gått till pris och bara ett fullt jobb noterades.
Det magra resultatet till trots var stämningen god 
vid kvällens middag där ärtsoppa med varm punsch 
stod på menyn, sedan avslutades kvällen med hund-
prat i soffhörnan i den trevliga förläggningen.
På söndag morgon hade vinden mojnat helt och reg-
net hade upphört. Det tände nytt hopp hos de sju 
ekipage som for ut i Överkalixskogarna. Resultaten 
blev också genomgående bättre, men fågeln var fort-
farande skygg och hade mycket lätt att ta till vin-
garna. Bäst lyckades Pärlskogens Maja som praktiskt 
taget hade hemmaplan, ägaren Anders Olofsson bor 
i Tvärån och jagar på Rödupps marker till vardags. 
En poäng efter kom Fort Hjort Nalli och som trea 
placerade sig Fort Hjort Hera. Tre unga duktiga tikar 
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där Nalli redan tidigare i höst blev Jaktchampion.
Till slut vill jag passa på att tacka tjänstgörande 
domare som ”offrade” familjen på allhelgonahelgen 
för att istället döma hundar i regn och blåst.
Göran Östlund

Pärlskogens Maja A.Olofsson 6+59p
Fort Hjort Nalli A. Morin, 26+58
Fort Hjort Hera M. Törkvist Avbr+53
Kaitumdalens Milla A. Burman 45p
Viterlidens Paras P. Lundgren 45p
Klingermyrens Isa N. Gustavsson 40+25p
Maximus T. saksson 26p
Stenmyrans Titus T. Isaksson 26p

Rörliga jaktprov 
Fram till idag (10 november) så har vi haft 14 starter 
på rörliga prov. En handfull hundar väntar på start. 
Tyvärr så väntar många hundägare alltför länge med 
att anmäla hunden till start. Ju längre säsongen går 
desto svårare blir det att skaka fram domare. Vi är 
trots allt en liten skara som ställer upp och dömer. 
Korta dagar på senhösten gör att många av natur-
liga orsaker prioriterar jakten och den egna hunden. 
Tidigare på säsongen så kan man med fördel gå prov 
på eftermiddagar och kvällar och därmed ha lite tid 
över för jakt också. Hittills har 3 ettor, 6 tvåor och 3 
treor utdelats vilket får anses som mycket bra. 
Bästa resultat två SE JCH 
Bästa resultaten har Fort Hjort Nalli med 81 poäng, 
ägare Anders Morin, Kalix och Sörlidbäckens Ferra 
med 77 och 79 poäng, ägare Ola Lundström, Boden. 
Båda tikarna blev därmed Svensk Jaktchampion.
Tack till er som ställer upp och dömer flera prov 
som gör det möjligt att få ut nya unga hundar på 
våra prov.

Provledarna

Finskspetsvalpar
Planerad parning december-2011

E.S23669/2007 SE UCH Kolgårdens Råssko 
(e. Börknäs Petteri. U. Hemsjögårdens Aksa) 

U. S34728/2009 SE UCH Kaitumdalens Khaila 
(e. Röjbackens Kvikk u. SEJCH. Latanjarkas Milla) 

Bägge hundarna är patella kollade ua och fulltandade

Vid intresse kontakta:
 Kaitumdalens kennel 

Gerd Karlsson. Tfn: 0970-202 08, 070-130 25 45
E-post ove.sjostrom@telia.com. Hemsida: www.kaitumdalenskennel.se 

Finskspetsvalpar
Planeras

e Kiepin Källi fin21000/08 
Patella ua. 1:a pris på jaktprov i Fin & Swe.
u Sjch Tuomiluoman Essi s 45000/2004

Patella ua.
Parningen rek av finskt avelsråd.

Tallens Kennel
Stefan Stålnacke, 070-315 48 04, 0981-107 67
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SSF:s priser
Årets Skällande Fågelhund
Grundkrav 1:a pris jaktklass från utlyst prov. 
Därefter räknas medelvärdet av samtliga starter un-
der samma säsong, (kalenderår). 
Dock krävs minst tre starter för att komma ifråga. 
Endast start i Sverige medräknas, och då från utlysta 
prov. Får två eller flera hundar samma poäng, utses 
den yngste som vinnare.
Kennel Rahans Vandringspris: 
1.  Varje skällande fågelhund tävlar om priset med  
 sina tre bästa jaktprovsresultat under året.
2. Endast resultat från utlysta prov.
3. Endast ett av proven får vara avlagt i annat land.
4. Hunden med högsta sammanlagda poäng 
 vinner.
5. Vid lika poäng vinner yngsta hunden.
6. Segrande hunds ägare får en inteckning i 
 vandringspriset samt en miniatyrpokal/kopia av  
 vandringspriset.
7. Den hundägare som först får tre inteckningar  
 med en eller flera hundar erövrar priset för  
 alltid. Med hundägare förstås den eller de 
 personer som står i hundens registrerings- 
 bevis som ägare vid resp. tävlingstillfälle.
8. SSF ombesörjer poängräkningen. 

OBS!  Hundägare som vill räkna avlagt prov i annat 
land måste själv anmäla detta till priskommittén.

Unos Minne
"SSF Uppfödarpris"
Intill varje årsmöte räknas vinnaren fram av van-
dringspriset för det gångna året enligt nedanstående 
statuter: 
Jaktprov   Poäng
Nordisk mästare eller Skallkung....... 5
Jaktchampionat ............................... 4
Cacit eller landskampsdeltagande .... 3
1:a pris jaktklass .............................. 2
2:a pris jaktklass .............................. 1

Utställningar   Poäng
BIR vid SSF Riksutställning ............ 3 
Utställningschampionat ................... 2 
BIR ................................................. 1

Priset erövras av den som samlat högsta poängen. 
Rätt att deltaga i tävlingen om priset äger varje 
medlem i SSF med ägda och/eller uppfödda hundar 
av raserna finsk spets och norrbottenspets.
OBS! Medlem som vill tävla om vandringspriset 
måste själv anmäla till priskommittén.

Kort historik Unos Minne
Priset utdelades första gången vid riksårsmötet 1981 
för att hedra minnet av Uno Lindstedt, Vittangi, 
som hastigt avled 1971. Han var SSF:s dåvarande 
ordförande och en mycket stark drivkraft bakom 
SSF:s tillkomst och Tornedalens Kennel. 
Från och med 2010 delas 
priset ut som ett årligt uppfödarpris.

Ukkos Lissa nybliven Finsk jaktchampion., äg. Jan Ottosson 6.5 månader gamla nobs Kia med hennes andra fågel. 
Äg. Jenny & Peter��



Storumanprovet
SSF Lappmarken klubbmästerskap
1-2 okt 2011

Storumanprovet har för vana att leverera 
Skallkungsplatser på löpande band, men i år ute-
blev de riktiga toppresultaten. Mycket av detta 
berodde på lördagens nervösa fåglar och sönda-
gens brokiga väder. En nyhet för i år var att det 
tillagades delikatesser på lördagskvällen i form 
av älggryta. Initiativtagare och kock var Miranda 
Frings från Högland. Middagen mottogs med 
glupsk aptit av de hungriga deltagarna. Endast 
sex hundar kom till start och efter en febersjuk 
husse minskade antalet till fem på söndagen. 

Gry tar ledningen
Klubbmästerskap är lite av en tävling... 
SSF Lappmarken har en åtråvärd tavla som de flesta 
vill lägga vantarna på. Högst upp på lördagen pris-
lista stod Pötbobäckens Gry med 65p äg. Mattias 
Åkerstedt. Gry är en sökstark tik som allt som oftast 
producerar 10 i sökpoäng. God tvåa Häggingåsens 
Thai äg. Mirands Frings på 64p. 

Söndag
Söndagen bjöd inte på några vidare förutsättnin-
gar, omväxlande blåsigt och blött. Vädret är inget 
man styr över, men trots detta så fanns stunder av 
hanterbara omständigheter. Häggingåsens Thai äg. 
Miranda Frings lyckades klämma till med 70p och 
blir årets klubbmästare i Lappmarken!

Resultat:
Häggingåsens Thai  .....................70p
Pötbobäckens Gry .......................65p
Sörlidbäckens Debra Winger ......58p

Provledingen vill tacka alla domare och tidigare 
nämda kock för den trevliga tillställningen!

Provledare
Kurt Sivertsson, Jan-Åke Jonsson

Häggingåsens Thai
Klubbmästare 2011
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Jaktprovsrapporter 
från Nedre Norrbotten

Arvidsjaur 10-11 september
Regn, fukt och dimma. Dessa tre ord har yttrats 
gång efter annan och verkligen satt sin prägel på 
jaktsäsongen 2011. Detta till trots hyste jaktprovet 
10-11 september rätt skapliga förutsättningar sett 
till hur hösten i övrigt sett ut. 

Till start kom sju hundar på lördagen och åtta hun-
dar på söndagen. Totalt företogs femton starter. 
Leif Hedlunds rutinerade tik Akroyd’s Pirjo gjorde 
en formidabel insats på lördagen. Pirjo omvandlade 
fem finnandemöjligheter till tre primärskall och ett 
förnyat skall. Detta belönades med 83 förtjänst-
poäng och utan minus i protokollet blev detta även 
slutpoängen. Dock fanns en tik som denna dag var 
helt oslagbar och som med ett strålande jakthumör 
gav domaren Evert Lindberg en uppvisning utöver 
det vanliga. Med fyra finnandemöjligheter och lika 
många primärskall, samt två förnyade skall och ett 
finnande i träd kunde Viterlidens Turi ro hem 92 
poäng.  Ägarna heter Tommy och Anita Renberg. 
Snubblande nära förstapriset med försmädliga 73 
poäng hamnade Njavvedalens Nami, ägare Daniel 
Nilsson.
Söndagen gav inte samma höga restultat. Bästa hund 
var en norrbottenspets som gjorde ett mycket stabilt 
intryck på domaren Daniel Nilsson. Ett bra sök och 
stabil fågelhantering gav 70 poäng på två fulla fåge-
larbeten. Tiken heter Rönnbäckens Tilde och ägs av 
Gösta och Britta Andersson från Luleå.
I vanlig ordning riktar jag ett stort tack till de domare 
ställer upp och dömer på bekostnad av jakt med sina 
egna hundar. Denna helg var det klubbens stora slit-
vargar som fanns till hands, Evert Lindberg, Tobias 
Nilsson och Per Lundgren. Hur många starter dessa 
skulle kunna fordra av klubben har jag ingen statis-
tik på, men jag kan lova att de är många.
I övrigt får jag tacka för trevlig samvaro i Reivostugan. 
På återseende nästa höst.

Markus Fougstedt Provledare

Resultat: Lör/sön
Viterlidens Turi, äg. A. Renberg 92+67
Akroyd’s Pirjo, äg. L. Hedlund 83+62
Njavvedalens Nami, äg. D. Nilsson 73+ 8
Joikom’s Bira, äg. P. Lundgren 71+68
Rönnbäckens Tilde, äg. B.  Andersson  70
Grönbäckarns Sisu, äg. R. Holmgren 66+22
Rippeläisen Nipa, äg. K. Hänninen 60+31
Viterlidens Paras, äg. P. Lundgren 27+55
Arvidsjaur 17-18/9 Klubbmästerskap
Som centralplats för provet fungerade  Stora 
Reivostugan och proven genomfördes som vanligt i 
Reivo och Tjadnes reservaten. Provet var även Nedre 
Norrbottens klubbmästerskap. Till provet fanns 15 
hundar anmälda, men av olika anledningar,  drogs 
6 hundar bort, det var tikar som löpte och influensa 
som härjade även bland domarkåren, det satte sina 
spår och föranledde slutligen att sju hundar kom till 
start. Provet genomfördes under bra betingelser rent 
vädermässigt sett och under en begynnande lövfäll-
ning. Fågeltillgången får betecknas som god. Som 
klubbmästare stod slutligen Akroyd´s Pirjo äg Leif 
Hedlund, Piteå. 
Förutom lokalklubbens pris som kommer att ut-
delas i samband med årsmötet fanns ett hederspris 
skänkt av Matts Billström, en frilansjournalist som 
ofta återkommer i en av våra jakt tidskrifter Jakt och 
Jägare. Vi som deltog, både som hundägare, domare 
och även provledaren får passa på tillfället rikta ett 
stort tack till Anita och Tommy Renberg, som sva-
rade för den menyn som vi andra med fick avnjuta 
på lördagskvällen i god och trevlig samvaro. Givetvis 
ska domare och hundägare också ha sitt tack.

Thore Öhgren, Provledare

Resultat:               Lör/sön
Akroyd’s Pirjo, äg. Lef Hedlund 74+78
Latanjarkas Ina, äg. M. Fougstedt 23+75
Joikom’s Bira,  äg. P. Lundgren 64+71
Skarjaks Frode Estil, äg. S. Laestander 68+65
Akroyd’s Tara   äg. M. Öberg 66+55
Latanjarkas Ruff    äg E. Lindberg Avb+62
Njavvedalens Nami  äg. D. Nilsson 59+25
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SSF Ansökning av utställningar 2012

Lokalklubb Datum Dag Ort Kontaktperson

Övre Norrbotten 2012/02/04 Lördag Pajala Roger Strandelin

Norrbottens Kust & Inland 2012/03/03 Lördag Kalix Maria Engström

Nedre Norrbotten 2012/11/24 Lördag Arvidsjaur Per Lundgren

Västerbottens Kustland 2012/02/05 Söndag Robertsfors Mats Larsson

2012/04/22 Söndag Umeå/Vännäs (Riksuts) Mats Larsson

Västerbottens Lappmark 2012/03/25 Söndag Åsele Berith Nordin

2012/04/14 Lördag Storuman Berith Nordin

Ångermanland 2012/02/18 Lördag Bredbyn Jeanette Nilsson

Jämtland/Härjedalen 2012/05/12 Lördag Östersund Ewa Widstrand

2012/11/10 Lördag Vemdalen Ewa Widstrand

Medelpad 2012/04/22 Söndag Stöde Lea Torvela

2012/12/01 Lördag Gudmundsbyn Lea Torvela

Gävleborg 2012/06/03 Söndag Alfta Jan Andersson

Daniel Bykvist

Mellansverige 2012/02/05 Söndag Mora Inge Groop

2012/08/04 Lördag Malung Inge Groop

Sydsverige 2012/02/11 Lördag Högfors Göran Eriksson

Arvidsjaur 8-9 oktober
Internationellt prov
Helgen 8-9 oktober anordnades säsongens sista jak-
tprov i naturreservaten Reivo och Tjadnes. Ett stort 
tack till samebyarna Östra- och Västra Kikkejaur 
som upplåter marken.
Väderförhållandena var optimala, svag vind och 
uppehåll båda dagarna. Mycket god fågeltillgång 
kunde konstateras. Sex hundar kom till start, sam-
tliga finnspetsar och alla hundar gick till pris trots 
många osamarbetsvilliga fåglar. Bäst lyckades Tessi, 
ägare Mats Larsson, Sävar som tog en etta på 75 
poäng och CACIT på lördag. 48 poäng söndag.
Njavvedalens Nami, ägare Daniel Nilsson, Roknäs 
var enda hund som lyckades gå till pris båda da-
garna, 69 och 57 poäng. Linadalens Oona, ägare 
Roland Lundgren, Vännäs tog ut svängen för långt 
och åkte på en uteslutning. Söndag hamnade Oona 
på 66 poäng. Viterlidens Paras, ägare Per Lundgren, 
Hortlax 64 poäng lördag och uteslutning söndag. 

Akroyd’s Tara, ägare Kent Berglund, Jävrebyn 7 
poäng lördag, 58 poäng söndag. Skarjaks Frode 
Estil, ägare Sandra Laestander, Arjeplog, 27 poäng 
lördag, 52 poäng söndag.

Evert Lindberg
Provledare

�1



Rapport från SSF Syd
Jaktprov 9-11 september

Endast en hund blev anmäld att starta på det in-
ternationella jaktprovet. Den hund som startade 
var Predator´s Djärva med ägare och förare Per 
Gustafsson, Skinnskatteberg.
Undertecknad fick bedöma denna unga tik som 
hade ett utmärkt sök och arbetade energiskt hela 
provet. Det var en fin jaktdag med klart väder och 
vindstilla. 
Djärva klarade ett andra pris på 65p. Det är bara att 
gratulera Per till en mycket bra ung Finsk spets.

Per Gustafsson med Predator´s Djärva.

ORDINARIE JAKTPROV
11-12 NOVEMBER
Tre hundar kom till start. Göran Öfverström med 
Våtsjöbergets Alfons och Per Gustafsson med 
Predator`s Djärva som startar på varsitt prov men 
fåglarna ville inte sitta kvar för dem trots att båda 
hundarna hade flera upptag. 
Mattias Käheri startade på två prov med sin tik 
Tapperdalen Moona. Första dagen blev det ett tredje 
pris och andra dagen skällde Moona så duktigt att 
det blev ett första pris.

Göran Eriksson

 

Mattias Käheri  och Tapperdalen Moona.

Klingspetsens Linus ställer räv!
Ståndskall och gångstånd en och halv timme innan
 jag lyckades kasta mig över han och sätta stopp på jakten. 
Peter  Palm, Strömsund
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INTRODUKTION 
TRÄDSKÄLLARJAKT
Tomas Salander tillsammans med Tim Lindqvist 
kom på iden att ssf-syd skulle anordna en kurs hur 
skällande fågelhundar fungerar. Först till skogen 
för att se hur fyra olika hundar kunde arbeta och 
sedan lunch vid middagstid. På eftermiddagen 
genomgång av hur hundarna arbetat på förmidda-
gen och genomgång av provregler med tillhörande 
teorikurs om provreglerna.

Vi träffades utanför Ludvika den 20:e augusti vid en 
mycket fin herrgård som Tomas lyckats få tillgång 
till. Det fanns även jaktmark i närheten som alla 
20 närvarande delades upp i fyra grupper för att gå 
med skällande fågelhundar på förmiddagen. Tomas 
Salander, Tim Lindqvist, Kaj Ekroos och underteck-
nad fick då en hund och fyra personer var med sej 
till skogs. Vädret var inte med oss den dagen kan 
man säga. Blött och regnigt. 

Jag tilldelades en Finnspetstik och tre ”elever”. 
Tiken arbetade under dagen med fyra fåglar och 
presterade ett kvarhållande där jag kunde komma 
fram och konstatera att tiken skällde en orrtupp. De 
andra grupperna hade arbete med fågel men inget 
konstaterat kvarhållande.

Vill tacka Tomas för ett bra initiativ att anordna 
denna träff med fin mat, pampig herrgårdsbyggnad 
att träffas i och fin jaktmark.

Närvarande på introduktion trädskällarjakt var 
förutom tidigare nämnda:  
Rolf Ressem, Tony Wanna, Joakim Nissas, Johan 
Nilsson, Carina Nilsson, Ann-Loise Back, Per 
Lundström, Per Gustafsson, Hans Hultberg, Per-
Olof Eriksson, Per-Anders Fritshammar, Christina 
Fritshammar, Claudia Beerta, Richard van Koten, 
Håkan Berg och Carine Berg. De kom resande från 
Strömsund i norr till Järna i söder. Kul att intresset 
var så stort.

SSF  SYD Göran Eriksson

Kaj, Tomas, Tim m.fl.

Görans grupp

Herrgården
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50  Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura.  Hemsida:  www.tradskallare.se
STyRELSEN
Ordförande                                                                                                                             
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com         
Vice ordförande 
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33 e-post: egon.rongden@sergel.com 
Sekreterare 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare 
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas  tel. 0975-51005  e-post : b.backebjork@imeganet.se
Kassör  
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot 
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Ledamot 
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, 
Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå.
Avelsrådskommitté
Sammankallande  Finskspets:Johan Lehmivaara.,  Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi,  Tel. 0981-10044,   e-post: vijla@skola.kiruna.se
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: spetsgardens@glocalnet.net
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund,  Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se  
Priskommitté
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se     
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, hedlund.roger@telia.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Granberget 23 A  912 90 VILHELMINAe, tel. 0941-450 10. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte      
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson, Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad, 0660-378337, jensing@telia.com.
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post. ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601  962 69 Jokkmokk 0971-310 17 070-548 52 54, gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20 e-post. l.michael.holmberg@telia.com 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, tel. 0923-137 29/0706-31 94 61, goran.ostlund@billerud.com.
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37 e-post. 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59 e-post. silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur tel. 0960-105 07 / 0706-64 95 70 e-post. per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekr: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel. 0929-132 64 / 0706-82 03 31 e-post. markus.fougstedt@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström, Ringelvägen 34C 933 31 Arvidsjaur tel. 0706-75 33 39 gunillas65@hotmail.com. 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå Tel. 0730-388203 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lars.nilsson.timber@sca.com 
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel. 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post. kurt.sivertsson@sv.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22 e-post. thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel. 0941-664 81 e-post. markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Jeanette Börjesson Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad tel. 0660-37 83 37 e-post jensing@telia.com 
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15 e-post. 40015@telia.com
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö, tel. 0660-516 12e-post roland.eriksson@brevet.nu 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lars Persson, Lärargatan 7, 840 93 Hede, tel. 0684-650 15 e-post persson.lg@telia.com  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Alavattnet 335, 833 95 Strömsund, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-13 14 33 e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, 070-606 63 06, anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0702-67 20 20 e-post matti.torvela@metso.com

Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17 e-post. jaaan@swipnet.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel. 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel. 0250-410 88 / 0702-26 02 93 e-post. gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33 / 0703-14 01 72 e-post. ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96 e-post. inge.groop@se.pwc.com

Sydsverige 
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen, tel. 0240-311 12 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Jungfruvägen 7B, 791 34 Falun, Tfn 023-20925 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Tim Lindqvist Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel. 021-221 92 e-post. tim.lindqvist@telia.com
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

Lohikoskis Roja
Kia med sina 2:a fågel

Lohikoskis Roja (6 mån) med sin premiärtupp
Äg. Peter Drugge
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