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Hej alla utövare av den
ädla aktiviteten att
jaga med skällande
fågelhundar.
Jag, Tommy Jonasson,
Tommy Jonasson
blev invald som
suppleant i riksstyrelsen våren 2015 och har
nu fått den angenäma uppgiften att skriva
en ledare.

Annonspris Ståndskall

Vem är jag, ja att skriva om sig själv är inte lätt
men vi gör ett enkelt försök. I som många andra är
jag född det gyllene året 1956 men kom inte lika
mycket i rampljuset som många andra. Är född och
bor fortfarande i en lite by i Västerbotten, närmare
bestämt Buberget, nu finns det tre Buberget i Västerbotten, min position är mellan orterna Vindeln
och Botsmark. Min jaktliga karriär började väl som
för alla andra med pil och båge i ungdomens dagar
men med jakt för krutpåk avlade jag licensen 1976,
jagade enbart älg några år men ville få ut ännu mera
av rekreationsformen jakt .
Frihetskänslan att kunna ströva fritt och jaga med
en hund som på ett snabbt och behagligt sätt följer
med och ger tillfällen att förhöja rekreationsvärdet.
Detta har styrt mitt fritidsintresse sedan slutet av
70-talet. 1980 efter ett desperat letande fann jag en
finskspets till salu i Uleåborg Finland, där inhandlade jag min första ”röda flamma”, just nu har jag
den 7:e i ordningen i hundgården samt har kvar den
hund som införskaffades som nr 6, Kiepin Kaira,
han har förgyllt många dagar och år i skogen. Det
gick inta många år förrän intresset att meritera hundarna och själv utveckla och bredda sin insikt och
kunskap inom jaktformen med skällande fågelhundar.
Insikten att man aldrig blir fullärd i denna jaktform
har slagit mig många gånger, (eller så har jag dåligt
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Roger Hedlund
Sjövägen 152, 834 34 Brunflo
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Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 november  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

e-post: standskall@it4unet.se
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

Maila manus till:

standskall@it4unet.se
Kommitéer se hit!
Gällande införanden i Ståndskall...

Styrelsen beslutar att varje kommitté får
använda max 2 sidor för information
i Ståndskall från och med Nr. 1, 2015.
Resterande information hänvisas för
publicering på hemsidan:

www.tradskallare.se
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väglett oss aktiva medlemmar inom båda
raserna till friskare och mera jaktdugliga hundar
samt den allmänna debatt som vi håller levande
ger oss hundägare en bredare och djupare kunskap
inom avelsarbetet. Utvecklandet och förändringarna
av jaktprovsreglerna är ju också ett resultat av det
samarbete och engagemang av medlemmarna och
även det Nordiska samarbete som hela tiden pågår.
Men även att det sker förändringar i synen på och
utövandet av jaktformen, den allmänna vargdebatten och ett ökat motstånd av jakt med löshundar. Här är det den lobbyverksamhet som vi alla har
ett ansvar i och måste påverka på ett positivt sätt, vi
har många organisationer att argumentera med för
att inte överösas med varg i landet och förståelsen
att kunna vistas på ett fritt sätt i skog och mark och
även att kunna ha hundarna lösa.

Ledare forts...
minne) varje jaktdag däremot breddar och utökar
referensramarna inom denna jaktkonst där många
moment ska stämma. En lyckad jaktdag är inte alla
gånger när man kommer hem med en gammeltupp,
många gånger är det tillfället som ger detta bytet,
utan att de dagar då hunden gör bra arbetsinsatser
hela dagen och att när man kommer hem är man
mer mentalt utvilad om än fysiskt sliten.
1989-09-01 signerade Thore Ögren mitt legitimationskort som jaktprovsdomare, fr.o.m. 2006 fick
jag förtroende att börja som provledare. Ett antal år
har jag suttit i Västerbottens Kustlands styrelse och
nu som suppleant i Riksstyrelsen. Jag ser möjligheten att hjälpa till att utveckla verksamheten inom
klubbens verksamhetsområde, jaktprov och utställningar. Men ens hur man är aktiv så är det viktigaste
arbetet är hos alla medlemmarna i de lokala klubbarna. Som all föreningsverksamhet så bör intresset och
krav på aktiviteter komma från medlemmarna. En
medlemsstyrd verksamhet är en förutsättning för att
styrelsen ska ha möjlighet att stötta upp och ge ännu
bättre möjligheter att bredda och utveckla de lokala
aktiviteterna och verksamheten. Att vi står inför en
situation att minska antalet lokala klubbar gagnar
inte verksamheten och det breda engagemanget,
men de facto att bristen på föreningsintresserade
jägare/hundägare ger den effekten.

Som en sista allmän kommentar, jag kan inte låta bli
at beklaga att skogsvården har varit eftersatt så länge
i Sverige att vi i dagsläget börjar få stora problem
med större sammanhängande skogsområden att
kunna nyttja som jaktmark och rekreation.
Ha en bra senhöst jakt
Tommy Jonasson
Suppleant SSF Riks

Vi har många anledningar att vara nöjda och glada
åt en fungerande och aktiv verksamhet från både ett
lokalt- och ett riksperspektiv. Bl.a. avelsarbetet har

Årsmöte
SSF Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte

Lördagen den 6 februari 2016 i Piteå

Plats: Norra Skogsägarnas lokal, Batterigatan 1A, 941 47 Piteå. (Vid Granngården)

Tid: Kl. 1300

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och prisutdelning.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 december.
Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.

Välkommen!
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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.

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.-

Maila manus till: standskall@it4unet.se
SSF Riksklubben har bytt bank!
- Postgirot är avslutat -

Bankgiro: 5685-2544
IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588
BIC HANDSESS
Tänk på att ange: Medlemsnummer, namn och adress vid betalningar
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Har ni bytt adress?
Om ni byter adress så måste ni kontakta vår medlemshanterare.

Maila adressändring till:
tommy78550@gmail.com
e
r ni int
Meddela g kan vi
ndrin
adressä
ningen.
a ut tid
k
ic
k
inte s

Känner någon:

Jonatan Glans, Edsbyn

Be honom kontakta mig med ny adress

OBS!

Om ni vet någon som vill bli medlem be han/hon kontakta
mig innan inbetalning så vi får rätt uppgifter från början.
MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF

Hundutställning
UMEÅ 6/2 2016

SSF Västerbottens Kustland inbjuder
Till utställning för finsk- och norrbottenspets.
Plats: Forslunda Naturbruksgymnasium

Domare: Arvid Göransson

ID-vaccinationskontroll mellan 09.00-10.00
Första start 10.00
Anmälan skickas till:
Monica Lundström Hummelholm 484, 91490 Nordmaling
Tel. 073-0923247. Monica.lundstrom@skogforsk.se
Använd anmälningsblankett som bifogas i Ståndskall eller www.tradskallare.se
Tänk på att kontrollera vaccinationer, vad som gäller enligt SKK.
Sista anmälningsdag den 22/1 2016
Anmälningsavgift betalas på plats eller plusgiro 346536-6
300 kr/ vuxen hund, samt 75 kr för valp och gratis för färdig utställningschampion
Fika, korvförsäljning mm. Utställningen är inomhus. Parkeringsmöjlighet finns på området.

Välkomna!
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Provledarberättelse

Söndag
Under söndagen var det några plusgrader och en lätt
vind som mötte provgrupperna. Då startande åtta
hundar som hade totalt tjugoen finnandemöjligheter, det ger ett snitt på 2,6 finnandemöjlighet per
provgrupp, ingen hund gick fågeltom.
Helgens bästa resultat kom på söndag eftermiddag,
det var 71 poäng och ett andra pris, det erövrades av
Blåkölens Dacke, ägare Urban Sundström. Det blev
även tre tredjepris på söndagen.

Arvidsjaur den 17-18 okt. 2015
Så var vi tillbaka på Reivo igen, en
månad efter Skallkungen för att
genomföra årets sista utlysta jaktprov.
Som vanligt så används Reivo och
Tjadnes-reservatet till provmarker,
samt ytterligar ett angränsande område
för att bereda alla anmälda plats.

Slutligen vill jag tacka alla domare som ställer upp
och dömer prov utan att själva starta med egen hund
utan Er skulle vår jaktprovsverksamhet inte fungera,
samt övriga som hjälper till med ved till stugan mm.

Lördag
Förmiddagsprovet på lördag startade med sex plusgrader och svag vind Det var fem hundar med förare som åkte ut med förhoppningen om att äntligen hitta samarbetsvilliga fåglar. Denna höst har det
varit ont fågel och de som hittats har ofta tagit till
flykten innan domaren hunnit fram.
När de vid lunchtid återkom till Reivostugan så visade det sig att fyra hundar hittat fågel och tre av
dessa gått till pris. Efter en uppskattad ärtsoppelunch så åkte eftermiddagsgruppen ut, nu i en tilltagande vind. Det visade sig att fåglarna som hittades
inte ville vara med, ingen hund gick till pris på eftermiddagen. Dagens bästa resultat blev 58 poäng och
ett tredje pris, det svarade Älgstigens Inka för, ägare
Elisabet Laestander.
Totalt var det trettonde finnandemöjligheter det ger
ett snitt på 1,3 finnandemöjlighet per provgrupp,
tre hundar gick fågeltomma.

John Laestander
/Provledare

Arvidsjaur
Reivo 2015
Blåkölens Dacke, ägare Urban Sundström
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Alla vill vi att vår nästa hund ska vara
fantastisk; en god kamrat, snygg,
frisk och en fantom i skogen…
För att det ska vara möjligt behöver
avelsarbetet inom SSF bedrivas i den
riktningen.

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

Det största problemet med den uppgiften är att våra
avelsbaser är små. Endast omkring tre procent av
Norrbottenspetsarna och Finska spetsarna används
i aveln idag.
Ett skäl till att få hundar används är att SSF saknar
information om de allra flesta hundarna då tyvärr
alldeles för få startar på jaktprov.
Av den anledningen uppmanar vi er hundägare som
har fungerande jakthundar att anmäla er hund och
starta på jaktprov. Många lever i den villfarelsen
att jaktprov är endast för ”kanonhundar ”vilket är
helt fel. Proven som pågår i 3-4,5 timmar är väldigt
likt vanlig jakt förutom att man inte bär vapen, en

Jaktproven är antingen så kallade ”Ordinarie Prov”
som går av stapeln på ett förutbestämt datum och
på marker inom ett visst område. På ordinarie prov
lottas domare och provområden bland startande
hundar. Därutöver finns så kallade ”Rörliga prov”
som man kan gå på marker som man känner till och
med möjlighet att välja tillfälle.
Uppgifter om hur du går till väga för att anmäla din
hund finns i Ståndskall nr 2 som utkommer i början
av juni varje år. Ta gärna kontakt med anmälningsmottagaren i din lokalklubb för mera information.

Väl mött på jaktproven i höst!

Medlemsavgift 2016

					
			
			
Medlem 		
Familjemedlem
Övre Norrbotten............................. 01........... 400,00 kr
51
50,00 kr
Norrbottens Kust & Inland............. 02........... 380,00 kr
52
20,00 kr
Nedre Norrbotten........................... 03........... 380,00 kr
53
60,00 kr
Västerbottens Kustland.................... 04........... 400,00 kr
54
50,00 kr
Västerbottens Lappmark.................. 05........... 380,00 kr
55
50,00 kr
Ångermanland................................. 06........... 380,00 kr
56
10,00 kr
Jämtland / Härjedalen..................... 07........... 410,00 kr
57
50,00 kr
Medelpad........................................ 08........... 380,00 kr
58
50,00 kr
Gävleborg........................................ 09........... 380,00 kr
59
Har ej
Mellansverige.................................. 10........... 380,00 kr
60
50,00 kr
Sydsverige........................................ 11........... 380,00 kr
61
50,00 kr
					
					

Inbetalning skall ske till: BG 5685-2544
			
Ny medlem, kontakta SSF:s kassören innan inbetalning: 070-574 49 20
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Klubbmästerskap

Buskuddens Kirro klubbmästare
När jaktprovet var summerat slutade Kirro i topp
och innehar Lappmarkens Skallkungsplats år 2016.
Grattis till ägaren Lars Lindgren som återigen
lyckats få fram en riktig jaktstjärna!

Lappmarkens nya grepp för att locka
fler deltagare till klubbmästerskapen
mottogs av deltagarna på ett positivt
sätt. Klubbmästaren får nämligen en
biljett till nästa års Skallkung! Provledarna Kurt Sivertsson och Jan-Åke
Jonsson fick fullt upp med att fixa ytor
och domare till alla elva anmälda.
Markansvarige Fredrik Jonsson från
Stalon fick gräva djupt i områdeshögen
för att vaska fram heta tjäderbiotoper.

Bästa resultat
1. Buskuddens Kirro........................................ 86p
2. Skarnäbbens Nea.......................................... 84p
3. Häggingåsens Kiwa...................................... 78p
4. Sörlidbäckens Jarmo..................................... 70p
5. Lakansjöbäckens Kirak................................. 69p
6. Klingermyrans Rossi..................................... 60p
7. Lakansjöbäckens Liisa.................................. 59p
8. Tjäder Fightens Nova................................... 54p
9. Finnskallets Kero ........................................... 8p

SSF Lappmarken
Dikanäs 2-3 oktober 2015

Fågeltillgång
Helgens totala finnandemöjligheter uppgick i snitt
till 1,6 fåglar per hund. Sammantaget var klubbmästerskapen en helylletillställning som säkerligen
kommer att locka många deltagare även nästa år!

Lördag
Morgonen bjöd på närmast magiskt väder! Solsken
och någon minusgrad gav hundarna bästa tänkbara
förutsättningar. Lövfällningen ger som alla vet
hyfsat sköra fåglar, men topphundarna bemästrade
även detta och lyckades i sina kvarhållanden på
ett bra sätt. Bästa hund på förmiddagsturen var
Buskuddens Kirro, äg. Lars Lindgren, Obbola som
slog till med hela 86 poäng. Kirro skällde full tid
på två tjäderhönor samt förnyade på den ena. God
tvåa slutade Skarnäbbens Nea, äg. Mattias Åkerstedt, Storuman med två fulla jobb på orre samt ett
kortare jobb med två förnyade skall. Det räckte till
stabila 84 poäng.
Eftermiddagens provomgång bjöd även den på ett
förstapris. Det var Häggingåsens Kiwa, äg. Göran
Hellström, Storuman som skällde tre fulla jobb på
två tjädrar och en orre. Det räckte till 78 poäng.
Sörlidbäckens Jarmo äg. Björn Jonsson, Storuman
skällde två klockrena tjäderjobb och fick ihop 70
poäng.

Buskuddens Kirro
KLUBBMÄSTARE

Söndag
Provets andra dag bjöd på omväxlade hård vind
vilket drog ner prisskörden rejält. Bäst för dagen
var Lakansjöbäckens Kirak, äg. Anders Bohm,
Dorotea. Den sökstarka handen skällde två fulla
jobb på orre och tjäder samt ett kortare skall på
en nervös orrhöna. Det blev lite stolpe ut och ett
starkt andrapris på 69p.

Buskuddens Kirro äg, Lars Lindgren
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Klubbmästerskap
SSF Lappmarken

Topptrion på klubbmästerskapen i Dikanäs.: Häggingåsens Kiwa, Buskuddens Kirro och Skarnäbbens Nea

ÅRSMÖTE
SSF GÄVLEBORG

SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte

Bollnäs Lördag 6/2, 2016
Mötet börjar kl 13:00 med att Eric Ringaby kommer att gästa oss och håller en mycket
intressant föreläsning om de senaste rönen inom tjäderforskning.
Eric har lång erfarenhet inom tjäderforskning och har bland annat skrivit boken
”Tjädern bland skogsbruk, rävar och andra jägare”
Passa på att köpa ditt exemplar och få det signerad.
Mötet och föreläsningen kommer att ske på Sävstaås avfallsanläggning.
Vägbeskrivning finns på hemsidan.
Vid frågor eller funderingar kontakta Simon Nordin
Tel. 070-249 36 57 Mejl. Simon.gg.nordin@hotmail.com

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
tillhanda senast 31 December 2015.

Kaffe & smörgås.

Varmt välkomna!
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SSF Gävleborg inbjuder till

HUNDUTSTÄLLNING
i Bollnäs 2016.02.21

SSF Gävleborg har nu beslutat att flytta vår årliga hundutställning i Alfta i juni.
Vi gör detta p.g.a att våra hundar inte visar sig från sin bästa sida
eftersom dom så gott som alltid är i fällning vid den tiden på året.
Så välkommen på hundutställning för finsk spetsar och norrbottenspetsar
den 21/2-2016. Plats: Bollnäs

Domare: Annica Uppström

Rätt till domarändringar förbehålles!
Mer information om exakt plats och tid får ni i PMet efter sista anmälningsdag.
Anmälan och upplysningar:
Emelie Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs Tel: 073-8458831
emelie.m.nordin@gmail.com
Anmäler gör du genom att fylla i SSFs anmälningsblankett som finns på
hemsidan samtidigt som du sätter in anmälningsavgiften på
SSF Gävleborgs plusgiro 17 43 39 – 2.
Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer både på anmälningsblanketten och vid betalningen.
Om du mailar din anmälan så kommer jag att skicka en bekräftelse om att anmälan har mottagits.
Sista anmälningsdag: Söndagen 14 februari
Anmälningsavgifter: Valpklass Gratis, Övriga klasser 250 kr
Kom ihåg!
Hundar som är jaktprovsmeriterade och skall tävla om cert skall anmälas i jaktklass
Vi kan med glädje meddela att vi kommer att ha en utlottning på ett
pejlhalsband Garmin T5 mini värt ca 3000 kr vid minst 25 anmälda hundar.
Vinnaren dras bland deltagarnas startnummer vid dagens slut!
Vi kommer även att ha ett lotteri med fina priser!

Varmt Välkommen till Bollnäs önskar SSF Gävleborg!

SSF GÄVLEBORG ANNORDNAR

DOMARUTBILDNING
Vid intresse kontakta Lauri Keränen Tel. 070-564 95 84
Mejl. Lauri.mossbo@gmail.com

Utbildningen kommer att ske under våren 2016.
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Uppfödare – Se hit!
SSF erbjuder alla valpköpare ett gratis medlemskap 2016 för valpar levererade efter 16 sep. 2015

Alla valpköpare som ej är medlem i SSF erbjuds gratis medlemskap!
Uppfödaren skickar över följande sju uppgifter:
1. Namn:
2. Adress:
3. Postnr & Ort:
4. Personnr.:
5. Telefonnr:
6. Mailadress:
7. Vilken lokalklubb köparen önskar tillhöra:
Skicka uppgifterna till Tommy Lannemar:

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

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

SSF erbjuder ett
Championatsdiplom
för samma pris i A4 (se bild).
Text läggs in för resp hund.
Beställning skickas till:
Tommy Lannemar
Tel: 070-574 49 20
e-post: tommy78550@gmail.com
Bifoga intyg om Championat från SKK.
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SE JCH Röjmyrens Ante

SE3140015/2011
e. SE JCH Kero
u. Röjmyrens Eija
Uppfödare: Rolf Eriksson, Bureå
Ägare: Anders och Majken Hellman, Kramfors
Jaktprov:
20140921 Näsåker - 83 poäng/rörligt
20140930 Åsele - 77 poäng/rörligt
20150817 Näsåker - 82 poäng/utlyst
Utställning:
20150322 Åsele - Excellent CK

SE JCH Tjäderlekens Tepi
SE26893/2012
e. SJCH SUCH Älgstugans Jerry
u. SJCH Tjäderlekens Mirja
Ägare: Lars Vermelin Backe
Uppfödare: Lars Vermelin Backe
Jaktprov:
2014-10-14 Åsele rörligt 78p
2014-10-15 Näsåker utlyst 87p
2015-08-21 Tallberget rörligt 87p
Utställning:
2014-12-07 Gudmundsbyn CK

SE JCH Kalliokosken Tepa

SE 26657/2013
e: FI UCH Pystykujan Tepsu
u: SUCH Linadalens Oona
Ägare: Tord Isaksson Ryssbält, Kalix
Uppfödare: Roland Lundgren Vännäs
Jaktprov:
Jaktprov Överkalix utlyst 2014-11-08 83p
Jaktprov Överkalix rörligt 2014-11-21 76p
Jaktprov Åsele rörligt 2015-09-29 87p
Utställning
Kalix 2015-03-07 VG
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SE JCH, FI JCH Skarnäbbens Nea

SE37147/2012
e. SEUCH SEJCH NOUCH Pohjanukon Tuima
u. SEUCH SEJCH Pötbobäckens Gry
Ägare/uppfödare: Mattias Åkerstedt, Storuman
Jaktprov:
20140824 Vilhelmina ..................75p
20140909 Storuman ....................78p
20141109 Taivalkoski, Finland .....78p
20151002 Dikanäs .......................84p
Utställning:
20141115 Storuman excellent, CK

Provledarrapport
Porjus 17-18/10 2015

Söndag
Söndagsmorgonen visade upp två förväntansfulla
deltagare efter att lottningen var genomförd, för
gårdagens resultat visade att det fanns möjligheter
till goda resultat idag.
Frozenstar`s Minja jobbade och sökte bra, men
fåglarna var inte inom detta område idag.
Helgens bästa och högsta resultat presterade tiken
Lohikoskis Roja, som med 4 FM och 4 F visade att
hon hittade fåglarna, men de ville inte sitta kvar nog
länge. Rojas suveräna jobb denna provdag ledde
ändå till ett mästerligt resultat på 71 poäng och ett
2:a pris.

Till helgens prov, som bjöd på fint höstväder med svag vind, torrt och cirka fem
plusgrader, så var det tio stycken hundekipage anmälda. Vi kunde inte erbjuda
start åt all hundar pga att vi är för få
domare i dagsläget, men till nästa höst
och senare i år tillkommer nya domare.
Lördag
Tre hundar kom till start på lördagsmorgonen och
där alla hundar gick till pris.
Tjärbäckens Niira erövrade ett 3: pris på 3 Fm och
3 F och fick 57 poäng. Kaitum Dalens Nox jobbade
ihop 63 poäng och vann även han ett förtjänstfullt
3:e pris på 3 Fm och 3 F.
Dagens högsta resultat presterade Kiepin Tiku med
66 poäng och belönades med ett suveränt 2:a pris
på 3 Fm och 3 F.

Tack till alla som medverkade under provhelgen!
Provledare / Roger Strandelin
SSF/ÖN
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Jaktprov

Idre 25-27/9 2015
Efter två år med Skallkungen och Nordiska
Mästerskapet så var det äntligen
Mellansveriges tur att arrangera prov i Idre.
Tack vare att några hundförare valde att
starta en gång så fick vi tio hundar till start.
Vi har en provruta som vi kallar Morinrutan pga.
att FortHjort Nalli har startat två gånger på just
den rutan, en gång vann hon Skallkungen och
andra gången vann hon NM. Att bli lottad på den
platsen gör att man lätt kan få lite ångest, man vill
ju inte skämma ut sig. Den här gången blev det
Daniel Byqvist som fick förmånen att besöka området och hans hund Häggingåsens Mira klarade
uppgiften galant med ett andrapris på två orrar.
Det finns en fördel med att bära vapen och starta få
den egna marken. Det visade Filip Ragnarsson, en
ung kille från Idre. Han startade en hund som han
lånat, Kolgårdens Rambo, de hittade ingen fågel
men som tröst en mård som fick följa med hem i
ryggsäcken.

Kolgårdens Rambo äg. Filip Ragnarsson

Slutligen vill jag tacka alla domare och hundförare
för en trevlig helg, och särskilt vill jag tacka Svante
Månsson och Peter Wallin för allt förarbete med
provet.
Kjell Welam

Resultat Idre 2015

fre
71

lör

sön

Uppflogets Wipp

Peter Wallin

Östbyns Kirro

Anders Albinsson

57

Häggingåsens Mira

Daniel Byqvist

Skarnäbbens Taiga

Ronney Skoog

Vintuvas Dimma

Johnny Brandt

Tjärbäckens Jilla

Leif Nilsson

7

52

Kaksi

Hans-Inge Dahlèn

41

13

Sade

Tomas Skinnar

22

Lybergets Kelly

Jonas Nederberg

Kolgårdens Rambo

Johan Frost

67
7

50

65
57

52
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UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 20 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, 91931 Åsele. Tel. 070-366 44 79
E-post: tjaderfightens@hotmail.com.
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 13 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats, genom swish eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739
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.

Välkomna!

Hundutställning i Gällivare
SSF/ Övre Norrbotten anordnar utställning
för Finsk spets och Norrbottenspets i Gällivare.

Lördagen den 12 mars 2016
Utställningsplats: Vid GSK:s skidstuga bakom Hedskolan.
Utställningen hålls utomhus.

Domare: Ej fastställt

Veterinärbesiktning: kl. 09.00 Bedömningen startar kl. 10.00
Obs! Kolla att hunden har giltig vaccination !
Anmälan: Senast måndag den 29 februari 2016 till:
Ove Sjöström Illråhedsvägen 100, 945 93 Sjulsmark
Mobil : 070 -130 25 45
Anmälningsavgift å: Valpklass 6-9 månader 0 kr
Övriga klasser å: 300 kr
Inbetalning via bankgiro 5937-0841 eller på plats.
För utlandsregistrerad hund skall en kopia av stamtavlan/ registreringsbeviset bifogas anmälan.

Välkomna till Gällivare !
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HEMSIDA

/bilder till:

Maila in manus
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VÄSTERBOTTENS LAPPMARK
SSF Västerbottens Lappmark har nu
en ny adress till hemsidan.

Märk filerna

www.ssflappmarken.se

Årsmöte SSF Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte

Lördagen den 23 januari 2016
Tid och plats: Kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren
tillhanda senast den 16 januari 2016

Välkomna!

Riksutställning & Riksårsmöte 2016
SSF/Nedre Norrbotten inbjuder till Riksårsmötet och Riksutställningen

Lördag den 9 april 2016
Årsmöte: Piteå Stadshotell • Utställning: Fårön Piteå
Ytterligare info kommer på www.ssfnn.se och
www.tradskallere.se, samt i Ståndskall nr. 1, 2016.

Årsmöte

SSF Västerbottens kustland
Den 6 februari 2016.
SSF Västerbottens kustlands styrelse inbjuder alla medlemmar att komma till årsmötet.
Plats: Dialect kontor på teg i Umeå.
Tid: 6 februari 2016 kl 15.00.
Eva-Karin Sjödin håller en föreläsning om ” dressyr för jakthundar”.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.

Välkomna!
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Vinbeställning

Kom ihåg att tydligt ange namn,
telefonnummer och leveransadress.

Gör så här när ni beställer
SSF:s vin Urogallo (rött).

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

SEB

Beställning gör ni till följande mailadress:

Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740

ulf@spanskavin.se

kopia till: tommy78550@gmail.com

Swedbank

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

Kontohavare:

Konto 81695-993 128 428-6 eller BG 5637-1404
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

6 flaskor:
Pris per flaska är 98 kr

12 – 24 flaskor:

Nytt:

Pris per flaska är 95 kr

att
Tetrix kommer
r liten
avslutas p g a fö
finns
efterfrågan. Det
kvar
idag 72 flaskor
(12 kartonger)

Mer än 24 flaskor
Pris per flaska är 92 kr

Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras
vinet i kartonger inom fem (5) arbetsdagar.
När det gäller transporten bör det inte ta mer
än max 2 dagar söder om Sundsvall.
Smaklig middag! SSF riks
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Några ord från

bäst kontroll på våra avelsindivider i dagsläget,
vilket ger dem ett bra utgångsläge när beslut om
regeländringar ska tas.
Det finns personer på olika sociala medier som har
helt motsatta uppfattningar om regelutvecklingen
och det är inget unikt. Det förekommer inom alla
genrer och det kan till och med vara bra att någon
utan insyn i rasens jaktprovs- och utställningsverksamhet ger oss en annorlunda syn på saken.
Däremot så fastnar ett fåtal personer i en negativ
trend och framstår enbart som bråkmakare med
tydliga mål att starta konflikter, vilket naturligtvis
inte gör deras beteende konstruktivt i någon del.
Den som enbart framför negativ kritik angående
klubbens utveckling har enligt mig ett ansvar att
komma med konstruktiva förslag i förlängningen.
Annars är och förblir den personen för mig en
kverulant.
Klubbens viktigaste funktion är jaktproven som jag
ser det. Det är upp till varje funktionär och klubbmedlem att försöka skapa en positiv attityd till den
verksamheten. Jag vill skicka en passning till mina
provledarkollegor:
Har ni få startande på jaktprov så ställ inte in
provet. Håll ut och bered en provstart även om ni
bara har ett fåtal anmälda deltagare.
Fågeltillgången är på uppåtgående och fortsätter
den positiva trenden så borde jaktprovsstarterna
öka markant framöver. Vi bör på lokalnivå anpassa
verksamheten utifrån behoven för att stå välrustade
inför framtiden med välutbildade funktionärer.
Inställda jaktprov ger ringrostiga domare och en
haltande avelsbedömning.

REDAKTÖREN
Göran Hellström

Nu börjar säsongen gå mot sitt slut
och man börjar sammanfatta höstens
bravader. Det är ju så att "känslan
sitter i länge" när man minns tillbaka
på de bästa fågelsituationerna som
man lyckades bemästra tillsammans
med hunden.
Under året har Rasdata presenterats och efter lite
buggfixar fungerar det nu perfekt! Även om webtjänsten inte varit i drift speciellt länge så undrar
jag redan nu hur man klarade sig utan jaktprovsregistret. Nu kan man slå upp en hel stamtavla på
samma tid som det tidigare tog att kolla upp en
enskild hund. Alla delmoment finns angiva i provledarprotokollet och domaren som bedömt hunden
kan enkelt kontaktas vid behov. Dessutom finns alla
skogskort inskannade och nås via samma musklick.
En tanke går till de som var verksamma för trettio
år sedan när telefonen var det enda verktyget. Där
man fick man nog ofta förlita sig på odokumenterade andrahandsuppgifter. När jag började ta kullar
på min första tik satt jag med Ståndskalls jaktprovssammanställning som bara gav slutpoängen, vilket
är ganska intetsägande vid avelsarbete. Sedan fick
man ringa till domaren som i bästa fall mindes att
han bedömt hunden och därefter försöka få en detaljerad egenskapsbedömning. Där har jag mött på
flera återvändsgränder kan jag säga.
Att få ett skogskort kopierat och postat kostade
alltid en massa pust och stön om än de till slut
ramlade ner i brevlådan.
Idag finns det absolut större förutsättningar att styra
upp rasen jaktligt i den riktningen som man önskar.
De med provledarinloggning kan även se statistik
över alla enskilda domare som varit aktiva under
åren, om man tycker det är intressant.
Provreglerna har genom åren diskuterats livligt i
olika forum. Detta har pågått sedan klubbens
begynnelse och lär fortgå långt efter att vi har lämnat jordelivet. Idag samlas alla domare/provledare
till konferenser där olika aspekter i bedömningsmomenten luftas. Våra funktionärer är de som har

Glöm inte bort att vi avlar fram skällande
fågelhundar. Trädskällare är något helt annat!
Läs gärna igenom Rune Samuelsson underhållande
böcker och få en detaljerad förklaring på skillnaden.

I Ståndskall nr. 2, 2014
finns en annons där
böckerna kostar 100:-/st

"SSF mål är att främja hälsa samt den jaktliga och
exteriöra utvecklingen av raserna Finsk spets och
Norrbottenspets. Klubben förverkligar sina ändamål
genom att anordna jaktprov, utställningar, avelsrådgivning samt uppföljning och bekämpning av sjukdomar. SSF verkar för skogsfågeljaktens rätta bedrivande
samt för bevarande av den kultur som ligger i de
ursprungliga nordiska jaktformerna med skällande
fågelhundar."
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Hundutställning i Mora
SSF Mellansverige anordnar utställning för
Finsk spets och Norrbottenspets.
Inomhus!

Plats: Mora ridhus ca 3.5 km från Mora centrum.
Vägbeskrivning från Mora: Åk E45 mot Malung, efter järnvägsövergången vid Lomsmyren
håll utkik efter skylt ”Ridskola” på höger sida.
Gratis jaktprovstart (valfritt prov) under 2016 till de två bästa hundarna!

Lördag 6 februari 2016.

Id och vacc. kontroll. Kl. 09.00 Bedömning: Kl. 10.00
Domare: Nina Karlsdotter
Upplysningar om och anmälningar till utställningen skickas/mailas till:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo Telefon 070-261 95 67
mailadress: kjell.welam@appelbo.net
Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 100 kronor.
Veteranklass 150 kronor. Övriga klasser 300 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges
BG 5261-2942 samtidigt med anmälan.
Vid anmälan av utlandsregistrerade hundar måste kopia av hundens registreringsbevis bifogas.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 30 januari.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!
Passa på att komma till vårt årsmöte som sker i ”Gula Villan”
på ridhusområdet direkt efter avslutad utställning!
Se årsmötesannons!

Välkommen till Mora! SSF Mellansverige

Årsmöte

SSF Mellansverige håller årsmöte i Gula Villan vid Mora Ridhus

Lördag den 6 februari 2016 kl. 13.30
eller snarast efter hundutställningens avslut.

Vägbeskrivning från Mora: Åk E45 mot Malung, efter järnvägsövergången vid
Lomsmyren håll utkik efter skylt ”Ridskola” på höger sida. Direkt efter infart, gul herrgård!
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2015.
Frågor angående årsmötet Ronney Skoog, 0250-312 33 / 070- 314 01 72
Vi bjuder på kaffe/smörgås
Utställning samma dag
Den årliga hundutställningen i Mora kommer att ske under förmiddagen inom samma område och dag
som årsmötet så passa på att även anmäla er till utställningen! Se utställningsannons!
Frågor angående utställning, Kjell Welam, 070-261 95 67. Mycket Varmt Välkomna!
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Nordiska
Mästerskapen
2015

Några dagar före tävlingen kom beskedet att Norges
trotjänare, avelsråd och i hög grad viktiga person i
arrangemanget av Nordiska, Per Martin Korsmo,
hastigt avlidit. Det tragiska budet satte naturligtvis prägel på tävlingen. Förlusten av Per Martin är
stor, mest naturligtvis för hans närmaste och norska
spetsklubben men även för oss i svenska och finska
spetsklubbarna eftersom Per Martin var viktig i det
nordiska samarbetet inom hundavel.
Stor heder åt norska klubben som trots dråpslaget
klarade av arrangemanget på ett bra sätt.

Norge var värdland för
Nordiska Mästerskapen och
landskampen Norge – Sverige – Finland.
Förläggningen var Finnskogen Turist
och Vildmarkscenter, vackert beläget vid
sjön Skasenden, ca 10 mil norr om Oslo.
Norge arrangerar mästerskapet vart
femte år eftersom klubben är mindre i
medlemsantal än Sverige och framförallt
Finland.
Sveriges lag består av de fyra bästa
hundarna i föregående års Skallkungsfinal. Det skiljer lite grann mellan
länderna hur uttagningen går till.

På torsdagmorgon när vi börjat 120 mila resan från
Kalix fick jag samtal från Ulf Grabbe, Umeå, som
meddelande att hans hund Theia börjat löpa. Efter
några telefonsamtal stod det klart att tik som blöder
inte får starta och nu var det bråttom att få tag på
reserven. Tråkigt för Ulf som inte fick deltaga men
Theia är ännu ung och vi lär nog se mer av henne i
framtiden.
Första reserv var Akroyd´s Keena med ägare Lennart
Vesterberg, Piteå, som direkt åkte till veterinären för
det obligatoriska avmaskningspillret och gav sig iväg
till Norge.

Sveriges lag bestod av:
Häggingåsen Thai, Miranda Frings Håf, Högland
Spetsbackens Kimo, Martin Karlsson, Alfta

Fort Hjort Nalli, Anders Morin, Kalix
Akroyd´s Keena, Lennart Vesterberg, Piteå

Lennart Vesterberg, Martin Karlsson, Miranda Frings Håf, Anders Morin
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Fredag
Väl framme i Norge var det samling och öppnande
av mästerskapet. Norges ordförande Tom Lund hälsade alla välkomna och därefter hölls en tyst minut
för Per Martin. Efter hälsningstal av Sverige och
Finlands lagledare var det dags för presentation av
hundarna och slutligen lottning av provområden.
Förhoppningsfulla gick vi till sängs och inväntade
morgondagen.

Söndag:
Liknande väder som på lördag. Tyvärr var även
fågeltillgången densamma som på lördagen. Det
handlade mest om gammal och skygg fågel.
Föryngringen hade misslyckats som på många andra
platser i hela norden. Trots det så var det en rättvis
tävling, bra marker med lika förutsättningar.
På eftermiddagen presenterades slutresultatet av
provledarna Hans W Halvorsen och Tom Lund.
Det visade sig att Laris resultat från lördag stod sig
och kan därmed titulera sig Nordisk mästare 2015.
Laris har även en tredje plats på Nordiska 2013.
Ägaren Oddbjörn har också en seger i Nordiska
2003 med Vardos Ralli. På andra plats kom norska
Fort Hjort Pirkko, ägare Jens Torp, med 66 poäng.
Akroyd´s Keena, ägare Lennart Vesterberg, knep
tredje platsen med 64 poäng. Grattis!
Landskampen vanns återigen av Norge med 187
poäng, tvåa Sverige med 168 poäng och Finland på
tredje plats med 136 poäng. Vi gratulerar Norge till
seger i landskampen och individuellt.
Nöjda är säkert Kari Hänninen i Finland, vars hane,
Rippeläisen Nipa för andra året i rad hade 4 avkommor i tävlingen. Även Tore Björnbets tik, Tiukka
hade tre avkommor med för andra året i rad.
Vi vill tacka Norge för ett trevligt arrangemang,
domarna, finska och norska laget samt alla andra
inblandade för ett trevligt umgänge under helgen.
Vi vill också tacka Chevalier som sponsrat svenska
laget med fina jackor, tack även till Miranda som
fixade dessa. Jackorna var så pass snygga att finska
laget genast gjorde en beställning.
Hoppas nu att Lennart också får en jacka för sin
insats.

Lördag
Vädret var bra om än något varmt. När provgrupperna återvände efter avslutat prov kunde man ana
att fågeltillgången inte var god, få finnande på de
flest håll.
På lördagskvällen serverades en delikat supé och därefter var det dags för resultatredovisning och lottning av provområde för söndagen.
Det visade sig att de flesta resultat var blygsamma
men den norska Laris, ägare Oddbjörn Nordhagen,
hade fått ihop 67 poäng och därmed ett andra pris.
Tvåa på lördag var finska Pohjanukon Aapo, ägare
Jari Mäkäla, med 64 poäng. Trea var den svenska
Spetsbackens Kimo, ägaren Martin Karlsson, med
56 poäng.
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Sveriges bästa hund

Akroyd´s Keena

Äg. Lennart Vesterberg, Piteå
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Nordiska Mästare

Fr. v.
Jens Torp, Oddbjørn Nordhagen, Tore Bjørnbet , Tom Røine
Tolk: Tommy Svevar (Finland "vinkande")
Funktionärer: Tom Rune Lund, Hans W. Halvorsen

Norges landslag

Nordiska Mästerskapen 2015

Nordisk Mästare 2015

Laris

Äg. Oddbjörn Nordhagen
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Finska laget
M-14, C.I.T, FI JCH & UCH
POHJANUKON AAPO
F125129/09
Ägare: Jari & Heli Mäkelä

M-14
MARJAKANKAAN HOVIN-HIISU
FI23342/12
Ägare: Rauno Holmstedtin &
Marja-Liisa Vihavaisen

M-13, FI JCH
PIKKULEHON KIIRA

FI22112/10
Ägare: Paavo Leiviskä & Marja Kontas

FI JCH
KELOHONGAN KATA
FIN44309/08
Ägare: Martti Rautalahti
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Svenska laget
SE UCH
Akroyd's Keena

SE40030/2011
Ägare: Lennart Vestrerberg

Spetsbackens Kimo
SE27263/2011
Ägare: Martin Karlsson

SE JCH FIN JCH SE UCH
Häggingåsens Thai
S42781/2009
Ägare: Miranda Frings Håf

SE JCH FIN JCH,
SM-13, Nord M-14
Fort Hjort Nalli
S33163/2008
Ägare: Anders Morin
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Norska laget
N-FI JCH NM14
Laris

S40337/2007
Ägare: Oddbjørn Nordhagen

Nordisk Mästare 2015
NO UCH Fort Hjort Pirkko
NO 07725/08
Ägare: Jens Torp

NUCH, NJCH, NMHF-13
Fort Hjort Hilla
NO 35198/11
Ägare: Tore Bjørnbet

NO JCH NMHF-12
Raisa
NO54158/09
Ägare: Tom Røine
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rb
Ägare: Lennart Veste

Akroyd's Keenaerg

Häggingåsens Thai

Ägare: Miranda Frings Håf

Landslaget 2015

Ägare: Anders Morin

Fort Hjort Nalli

Ägare: Martin Karls
son

Spetsbackens Kim
o

Skallkungen
2015!

gon. Då ordinarie representant med kort varsel fick
avstå från att delta blev Arrak inkallad. Problemet
var bara att husse befann sig i Libanon och återkom
till Sverige först under fredagen. Tack vare att uppfödaren körde de sista 50 milen kom de fram i tid.
Lördag
Klockan 06:00 var det redan full aktivitet vid frukostborden, det gällde att hinna med frukosten och
bilresan ut till provområdet innan klockan 08:00 då
hundarna skulle släppas. Vid utfarten från området
så genomförde provledarna en stickprovskontroll av
id med chipläsare.
Att någon ska försova sig en morgon som denna
verkar osannolikt, men det hände faktiskt! Det var
titelförsvararen Ulf som litade på att rumskamraten skulle väcka honom. Något försenad och utan
frukost kom sig Ulf ändå iväg ut i skogen med sin
domare för dagen.
Vädret under dagen var betydligt bättre än gårdagen, nästan helt uppehåll och svag vind. Regnet från
fredagen syntes mest på marken, det var mycket vatten i bäckarna och på myrarna.
När hundförarna och domarna kommit åter till
Camp Gielas bjöds de på god lunch och efter detta
var det dags för den officiella fotograferingen av
hundarna och hundförarna. Alla som försökt ta
kort på en hund vet att det inte är det lättaste, men
med lite tålamod och någon bit Frolic blev resultatet
riktigt bra.

SSF Nedre Norrbotten stod i tur att
arrangera 2015 års Skallkungstävling.
Arrangemanget genomfördes helgen
19- 20 september i Arvidsjaur.
Alla provrutor utom en var belägna
inom naturreservaten Reivo och Tjadnes som ligger nordväst om Arvidsjaur.
Reservaten bjuder på storslagen natur,
variationsrika skogar och liten påverkan av det moderna skogsbruket.
Till provrutorna är det mellan 25 och
60 km bilkörning.
Tidigare under hösten så har det genomförts två
jaktprovshelger inom områdena. På dessa prov så
konstaterades det att någon större föryngring inte
skett, då det mest påträffats gamla ensamma fåglar.
Förläggning och högkvarter för helgen var Camp
Gielas som ligger 1 km från centrala Arvidsjaur. Det
är en campingplats med stugor, husvagnsplatser,
konferensrum och den vackert timrade Stockstugan. Denna stuga kom att vara platsen för all matservering.

Lottning
Efter lottning inför söndagens prov serverades en
trerätters middag. Speciellt inbjuden var en av SSF:s
hedermedlemmar, Thore Öhgren, som vigt mer än
40 år av sitt liv åt att jobba ideellt för lokal- och
riksklubben. Innan huvudrätten avnjöts gick provledarna igenom dagens resultat från skogen.
Av de tolv startande hundarna var det bara en som
inte kom i kontakt med fågel. Totalt konstaterades
27 finnandemöjligheter (FM), vilket ger ett snitt på
2,3 FM/hund. Hälften av hundarna gick till pris,
varav norrbottenspetstiken Isa från Västerbottens
kustland lyckades bäst. Hon arbetade ihop 75 poäng och ett förstapris. Isas husse Tomas fick ytterligare anledning att jubla eftersom Isa också blev
jaktchampion denna dag. Förutom förstapriset delades två andrapris och tre tredjepris ut. Redovisning se provledarprotokoll på: www.ssfnn.se

Fredag
Fredagskvällens samling med presentation av deltagarna och lottningen genomfördes med regnet
smattrande mot fönsterrutorna. Regnet som föll
under fredagseftermiddagen var minst sagt rikligt,
nästintill skyfallsliknande.
Provledarna John Laestander och Leif Hedlund
kom liksom de flesta domarna från den egna lokalklubben. Tre av domarna kom dock från närbelägna
lokalklubbar. Utan samarbete mellan lokalklubbarna är det svårt att klara av sådana här stora arrangemang.
Helgens bedrift
Frågan är om inte om helgens bedrift genomfördes redan innan provet startat?! Det var Sydsveriges representant, husse Antoine som med hjälp av
uppfödaren Anita, åkte 130 mil och anlände någon
timme innan frukosten serverades på lördag mor-

Söndag
På söndagsmorgonen så vaknade deltagarna till regn
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Tjäderlekens Messi Skallkung!
2015 års Skallkung blev alltså den finska spetstiken
Tjäderlekens Messi hemmahörande i Vemdalen,
Det var en rörd husse som bekände att han ännu
inte skjutit någon fågel för sin duktiga hund under
denna höst, men det verkar ju inte ha påverkat Messi speciellt mycket.
Tack vare ett idogt arbete var prisbordet välfyllt och
alla deltagare fick priser. De fyra först placerade
hundarna, Tjäderlekens Messi från Jämtland/Härjedalen, Isa från Västerbottens kustland, Lybergets
Tuva från Medelpad och Norrspelets Kelli från arrangörsklubben Nedre Norrbotten kvalificerade sig
till nästa års Nordiska mästerskap och fick finna sig i
att ställa upp på ytterligare en fotografering men det
var det nog ingen som klagade över.

och som inte det var nog så var verkade som om
vindarna skulle tillta under dagen. Allt eftersom ekipagen kom in så besannades farhågorna om skygga
fåglar genom ett stort antal skall som inte kunde
konstateras på grund av korta skalltider. Tre hundar var utan helt utan fågelkontakt. Bäst denna dag
lyckades Jämtland/Härjedalens representant Tjäderlekens Messi, med sin husse Anders. Messi jobbade
ihop 75 poäng och ett förstapris.
Totalt så konstaterades 23 finnandemöjligheter, vilket ger ett snitt på 1,9 FM/hund. Bara tre hundar
gick till pris, ett förstapris, ett andrapris och ett tredjepris. Redovisning se provledarprotokoll på: www.
ssfnn.se
När klockan närmade sig fyra var det många som
väntade med spänning på att få veta vem som lyckats bäst. Det blev en jämn kamp där det fick avgöras
med ”målfoto”. Eftersom både Isa från Västerbottens kustland och Messi från Jämtland/Härjedalen
hade samma resultat så var det andraprovet som
avgjorde det hela och där hade Messi det högsta resultatet till ägarna, Johanna och Anders Häggkvists
stora glädje.

Skallkungen
2015!

Svenska Landslaget 2016

Tjäderlekens Messi äg. Anders Häggkvist
Isa äg. Tomas Johansson, Tavelsjö
Lybergets Tuva äg. Josefin Grannå
Norrspelets Kelli äg. Jonny Nilsson
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1. Jämtland Härjedalen

1

Tjäderlekens Messi

SE21497/2012		
Född: 2012-02-20
Fader: Älgstugans Jerry
Moder: Börknäs Seri
Ägare: Johanna &Anders Häggkvist, Vemdalen
Kvalificering: 82 p

Resultat: 75 p

Skallkung 2015
2. Västerbottens Kustland

2

Isa

S29261/2009			
Född: 2009-03-17
Fader: Pohjanukon Toivo
Moder: Kolgårdens Julia
Ägare: Tomas Johansson, Tavelsjö
Kvalificering: 75 poäng

Resultat: 75 p

3. Medelpad

3

Lybergets Tuva

SE32599/2012
Född: 2012-05-09
Fader: Titus
Moder: Raskflons Ronya
Ägare: Josefin Grannå, Sundsvall
Kvalificering: 84 poäng

Resultat: 73 p
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4. Nedre Norrbotten

Norrspelets Kelli
SE49062/2012
Född: 2012-07-20
Fader: Spetsgårdens Riiku
Moder: Taiga
Ägare: Jonny Nilsson, Älvsbyn
Kvalificering: 81 poäng

Reultat: 73 p

5. Norrbottens Kust&Inland

Kalliokosken Tepa
SE26657/2013
Född: 2013-03-21
Fader: FI UCH Pystykujan Tepsu
Moder: SUCH Linadalens Oona
Ägare: Tord Isaksson, Kalix
Kvalificering: 83 poäng

Resultat: 65 p

6. Regerande Mästare

Skarnäbbens Theia

SE37145/2012
Född: 2012-05-05
Fader: SE JCH Pohjanukon Tuima
Moder: SEJCH SEUCH Pötbobäckens Gry
Ägare: Ulf Grabbe, Umeå
Kvalificering: Regerande mästare

Resultat: 64 p
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7. Ångermanland

Röjmyrens Ante

SE31415/2011
Född: 2011-04-13
Fader: Kero
Moder: Röjmyrens Eija
Ägare: Anders Hellman, Kramfors
Kvalificering: 82 p.

Resultat: 51 p

8. Gävleborg

Stenmyrans Eroxas
SE20405/2012
Född: 2012-02-18
Fader: Älgstugans Jerry
Moder: Tjäderfjäderns Haidi
Ägare: Lars Nyberg, Färila
Kvalificering: 77 poäng

Resultat: 47 p

		

9. Övre Norrbotten

Pilkalampinoppis Rapp
SE31509/2012
Född: 2012-04-02
Fader: Tunnersjöbäckens Walle
Moder: Lybergets Emma
Ägare: Robert Nordqvist, Vuollerim
Kvalificering: 80 poäng

Resultat: 45 p
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10. Västerbottens Lappmark

Lakansjöbäckens Liisa
SE60785/2011		
Född: 2011-11-10
Fader: Tjäder Fightens Roy
Moder: Tjäderlekens Akka
Ägare: Karl-Göran Johansson, Vilhelmina
Kvalificering: 83 poäng

Resultat: 35 p

11. Sydsverige

Barbarens Arrak

SE21447/2011
Fader: Sulkamäen Saku
Moder: Tajgans Red Hot Chilipepper
Ägare: Antoine Wanna, Säffle.
Kvalpoäng: 58 poäng

Resultat: 21 p

					

12. Mellansverige

Furuhedens Sirpa
SE28202/2012		
Född: 2012-04-04
Fader: Lexan Nikke
Moder: Fort Hjort Nalli
Ägare: Hans Jemth, Mora
Kvalificering: 81 poäng

Resultat: 9 p
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Resultat
Skallkungen 2015
1. Tjäderlekens Messi................................. 75 p
2. Isa.................................................................75 p
3. Lybergets Tuva......................................... 73 p
4. Norrspelets Kelli...................................... 73 p
5. Kalliokosken Tepa .................................. 65 p
6. Skarnäbbens Theia................................. 64 p
7. Röjmyrens Ante........................................ 51 p
8. Stenmyrans Eroxas................................. 47 p
9. Pilkalampinoppis Rapp......................... 45 p
10. Lakansjöbäckens Liisa........................ 35 p
11. Barbarens Arrak................................... 21 p
12. Furuhedens Sirpa....................................9 p

Skallkungsvinnare

- Senaste 10 åren

2015 Tjäderlekens Messi............... Äg, Anders Häggkvist, Vemdalen
2014 Skarnäbbens Theia................ Äg. Ulf Grabbe, Umeå
2013 Fort Hjort Nalli...................... Äg, Anders Morin, Kalix
2012 Kiepin Kaira........................... Äg. Tommy Jonasson, Robertsfors
2011 Akroyd´s 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
37

Provberättelse för vinnaren av
Skallkungen eller rättare sagt
Skalldrottningen 2015...

bokstavligen sparka hönan ur trädet. Naturligtvis
påverkar detta förföljandet som blir lite kort, normalfallet vid ett sådant arbete brukar ju bli en fågel
på säcken! Strax efter möter jag åter Anders som ser
betydligt gladare ut än när ingenting hände under
timmarna före ståndskallet.
Det går ett tag så ljuder ljuv musik i skogen igen,
återigen konstateras ett fullt jobb på en tjäderhöna
och ni gissar rätt. Historien upprepar sig hönan
måste med våld tvingas lämna skallträdet men nu
avslutas förföljandet i ett förnyat ståndskall. Men
denna gång har hönan lärt sig läxan, och lämnar
skallträdet på eget bevåg redan efter någon minut
med Messi tät efter sig och visst drar tiken igång
och skäller igen. Domaren, d.v.s. jag hänger på och
kommer fram och kan konstatera markeringen och
börjar skriva i skogskortet medans tiden går till full
skalltid och jag förväntar mig att det ska sparkas en
tjäderhöna ur trädet igen och noteras ett nytt förnyat skall. Men icke, skallträdet är tomt och träden
runt kontrolleras också av provgruppen som inte
hittar någon fågel, så det blir att notera ett falskt
skall.
Med lite tid kvar på förlängningen fortsätter vi
framåt och Messi lyckas få ett finnande på tjäderfågel till innan provet avslutas. Jag räknar i huvudet
utifrån mina noteringar på skogskortet och förstår
att det kommer bli mycket jämnt när det blir dags
att redovisa provet för provledarna utifrån lördagens
högsta resultat av norrbottenspets tiken, Isa.
Nu inser nog Anders, att Messi är
med i toppstriden med lördagens topplacerade hund
norrbottenspetsen
Isa.
Men hur långt ska det
räcka. Det blir olidligt spännande när
alla inser att det
står mellan Isa
och Messi. Denna
gång blev det finskaspetsen Tjäderlekens Messi
som blev vinnaren
med minsta marginal!

Tjäderlekens Messi startade andra
dagens prov på Reivo 10. Ni som gått
prov på Reivo tidigare vet hur skönt det
är för själen att gå och njuta av den i
stort sätt orörda skogen i reservatet. Det
som skiljer 10:an från övriga rutorna är
att dagar med hård nordvästanvind får
den skydd av lågfjällen Akkatjåkka och
Suddesvare.
Denna söndag var vinden svag och förhållandena
ordinära. Och efter den förväntansfulla bilfärden på
en timma från Camp Gielas var det dags att släppa
lös Messi vid åttatiden på morgonen.
När vi gått nästan en timma skäller äntligen Messi,
tyvärr kunde inget konstaterats så det var bara att
fortsätta gå. Efterhand som tiden gick sjönk modet
i provgruppen, men inte hos tiken som fortsatt låg
ute på jämna sökrundor i ett utmärkt tempo. Vid
tiotiden så trodde nog ingen i provgruppen att det
var vinnarprovet som pågick, allra minst Anders,
men efter en kort fikapaus startar vi om med nya
krafter. Och efter några minuter så händer det plötsligt! Tiken skäller på
långt avstånd från provgruppen och det hörs att hon
verkligen har kontakt
med fågeln. Äntligen
tänker nog fler än jag
i provgruppen!
Jag lämnar Anders
bakom mig för
att börja jobba
mer än att notera
söktider och fart,
kommer
fram
och konstaterar ett
fullt jobb, och då
börjar det. Tjäderhönan vägrar lämna
skallträdet, ni vet alla
hur frustrerande det är när
man inte bara kan göra lätt
stötning. Här blir jag tvungen att

Nedtecknat av
tjänstgörande domare
/Mikael Samuelsson
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Klubbmästerskap
SSF/NN 5-6 sep 2015

På grund av att det var svårt att hitta
domare, blev det bara 1 start vardera
för de åtta hundarna som var anmälda.
Fem hundar startade på lördag och tre
på söndag.
Svag vind, uppehåll och en temperatur på 7-14
grader gjorde att förhållandena var ganska bra.
Sex av de åtta hundarna gick till pris med
Norrspelets Kelli, ägare Jonny Nilsson i topp med
74 poäng. Därmed blev Kelli klubbmästare för
andra året i rad.
Finnandemöjligheterna blev i snitt 2st/hund.
Tack till domarna som ställde upp trots att de ej anmält någon egen hund. Tack Magnus Törqvist som
ryckte in som provledare.
Kjell Sundström
Resultat KM 5-6 sep 2015
Hund

Poäng

Pris

Norrspelets Kelli

74

2

Uppflogets Wirpi

67

2

Häggingåsens Riemu

61

3

Predator’s Jesse

58

3

Akroyd’s Kiivi

58

3

Akroyd’s Kajo

56

3

Skarjaks Ylvis

31

0

Akroyd’s Zorro

6

0

Norrspelets Kelli, ägare Jonny Nilsson

Årsmöte

Norrbottens Kust och Inland
Lördag 16 januari kl. 14.00, 2016, Folkets Hus Kalix
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Andra mötet ang NKI:s upplösning.
Skriftliga motioner från medlemmar till årsmötet skall vara
styrelsens sekreterare tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Välkomna!

Styrelsen
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Rapport från
Mellansverige

sen en unghund som behöver många fågelkontakter brukar detta vara ett framgångskoncept
utöver det vanliga. Inget kan gå fel när man målar upp och fantiserar om det som komma skall.
Något som man inte ens tänker på i denna drömmens tid är att det är egentligen väldigt, väldigt sällan som en dröm slår in, så blev det också denna
gång, i alla fall till stora delar.
Att det var första veckan på älgjakten hade vi blivit
upplysta om av arrangören och att vi var 4 jägare
med varsin hund skulle inte vara något problem då
marken var stor och man kunde prata ihop sig med
älglagen var det var lämpligast att vara inför varje
dag.
Lasse hade i sista stund bestämt sig för att ta båda
sina hundar med sig och därför insett att det kanske skulle bli trångt med 5 hundar i samma koja/
stuga. Eventuellt skulle han även stanna för vidare
jakt på annat ställe efter första veckan. Av den anledningen tog han husvagnen med sig… som tur var!
Peter som var på plats före oss hade till vår grämelse lagt beslag på nederslafen i en av de två
vångingasängar som fanns och vi muttrade något om ålder och det olämpliga i att den yngsta
skulle ligga nere och gamlingarna fick klättra.
Vid närmare fundering insåg vi att stugan inte till
närmelsevis hade golvplats nog för 4 hundburar?
Hur hade arrangören tänkt där? Skulle Lars också
bott i stugan som planerat så vet jag inte hur det
skulle gått till. Det hela slutade med att hundburarna var tvungna att placeras i den återstående
underslafen och vi gubbar fick ligga överst. Med
andra ord, det var djävulskt trångt och med morrande hundar tätt inpå varandra fick dom nog i det
närmaste en svår chock. Om det var resultatet av
det som gjorde att min hund totalt tappat självförtroendet och söket bara var en spillra av sitt forna
jag vet jag inte, men något var det i alla fall under de
första två dagarna. Kom dock igång lite bättre under
eftermiddagspassen.
Vi hade väl våra aningar men efter första dagens morgonpass stod det klart att det där med
drivor av skogsfågel kunde vi absolut glömma.
Första dagen var det dystra miner när vi återsamlades efter 3-4 timmar, 4 hundar och inte
så mycket som ett flax. Men skam den som
ger sig och en sväng under kvällen planerades.
För min egen del gick jag i ett relativt fin område
med blockterräng varvat med myrmark. Söket
hade börjat bli lite bättre men fåglarna lyste med

Drömmen som inte blev sann… eller!
Jag blev i våras uppringd av en gammal
bekanting, Peter Johansson från Ockelbo som frågade om jag hade lust att åka
på en jaktresa till hösten. Med en unghund som skulle jagas in var svaret naturligtvis ett ja. Var och en av oss skulle
kunna ta en kompis med sig och Peter
hade spånat in ett ställe några mil från
Storuman som verkade intressant.
Då vi de senaste åren haft som tradition att göra en
resa i jaktens tecken var det en självklarhet att omgående ringa min gamla vapendragare Tommy Lannemar och fråga om han tyckte det verkade intressant.
Peter skulle ta med sig Lars Krantz, den eminente
och kända trädgårdsmästaren från Wij Trädgårdar
som jag sen tidigare också var bekant med.
Som en lite kuriosa händelse kan jag berätta att
Peter Johansson, den sanne Nobsälskaren som under många år tagit fram ett stort antal valpkullar och
jagat in fler Norrbottenspetsar än vad de allra flesta
av oss andra knappast hinner komma i närheten av
under en livstid. Att han dessutom har lyckats föra
fram ett flertal av dem till ett jaktchampionat och
ett otal andra till jakt/utställningsmeriter förstärker
bara den hängivenhet han visat vår Svenska spetsras.
Därför var vi många som tappade hakan och häpnade storligen när han förra året berättade att han
av någon outgrundlig anledning bestämt sig för att
vända på klacken och skaffa sig en Finnspetsvalp!
Något som också skedde och nu till hösten skulle
den bli ett år och jagas in på allvar. Vi övriga kör
med Norrbottenspetsar.
Så på den vägen var det. Området vi skulle till var
Blaiken, ett 22.000 hektar stort skogs och fjällmarksområde och som till stora delar utgörs av naturreservat norr om Storuman.
Åh vad jag gillar att ha något att se fram emot.
Drömmen om att få gå i orörda skogar med en
trädskällare, skogsfågel i drivor och trevliga vänner att umgås med under kvällarna. Har man
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sin frånvaro. Vi hade avtalat tid och Tommy skulle
hämta upp mig på en avtalad tid. Tiden närmade
sig och uppgivet sökte jag upp vägen och ringde
och sa att jag gick vägen framöver. Han hade
också kommit till bilen och skulle snart komma.
Sen plötsligt händer allt inom någon sekund,
hunden var försvunnen och plötsligt blir det världens ståndskall ungefär 100 meter från vägen. Då
ingen fågel tidigare skjutits för unghunden (bara
bomskott) blev man ju extra ivrig. Snabbt ringde jag till Tomm… För i helvete stanna där du
är med bilen så du inte skrämmer fågeln för nu
jä….lar, så ungefär lät väl mitt samtal till honom.
Det knöt sig i magen på mig då jag såg terrängen mot skallet, det här skulle bli svårt!
En tvärbrant från vägen, enorma stenblock och lösa
stenar. Till slut såg jag hunden som föredömligt satt
som en prost och vrålade mot ett träd. Hur jag än
tittade i kikarsiktet kunde jag inte se den. Ett kort
avbrott, hunden sprang runt till andra sidan men
var snabbt tillbaka på sin sittplats igen. Då, äntligen
ser jag hönan vrida på skallen och saken var klar.
Het var hon vid sitt första byte och ville dra till skogs
med fågeln men det lugnade snabbt ner sig och hon
fick sin beskärda del av vår första fågel. Tiden står stilla
när sådant här händer men uppskattningsvis varade
skallet någonstans mellan 5-8 minuter och med bra
tryck. Grymt och en känsla av jubel vällde över mig!
Att ta miste på min glädje var det nog ingen som
gjorde och trots att de andra inte kunde glädjas åt
egna framgångar i jakten deltog alla med glada tillrop
och ryggdunkar. Av allas mungipor att döma blev
det ännu gladare när korken pluppades ut ur den
finwhiskey som utlovats vid en eventuell förstafågel!
Vi kunde också konstatera att de flesta trots allt
hade sett skymten av fåglar som mestadels genast
tagit till flykten.
Markerna vi gick i var mycket svårforcerade med
enorma blockpartier men det fanns även fina myrområden och hade det inte varit för de älgjaktslag
som var på plats så hade nog möjligheterna varit
betydligt bättre.
Älglaget som bodde vid samma anläggning
som oss hade hållit sig i ett och samma område de första dagarna. Någon hade nämnt att
de hade tänkt byta område och eftersom det såg
intressant ut på kartan så kontaktade vi dem
under tisdagseftermiddagen för att höra var
dom tänkt att jaga under nästkommande dag.
Svaret vi fick gjorde oss både förgrymmade och ned-

slagna. Vi hade inget där att göra för marken skulle
vila tills dom skulle dit igen ett par dar senare!!! Men,
vi hade ju också betalat in oss i jakt och dealen var
att vi skulle samsas om områdena. Enormt dåligt!
Kan väl erkänna att vi blev lite sura och kontaktade arrangören och undrade om en tredjedel av marken bara skulle stå outnyttjad. Efter
lite mumlande sa han att vi kunde åka dit och
han skulle informera älglaget om vad som sagts.
Vi jagade onsdagen (Lasse lyckades skjuta en orrkyckling) men vid det laget kände nog alla samma
sak, det här var inte roligt. Dels dåligt med fågel, trångt boende och otrevligheter med andra
jaktgäster plus att vi fick äran att bara vara där
det var stenrösen eller sämre mark. Vi bestämde
att städa ur kojan och dra direkt nästa morgon.
I övrigt var det bra ordnat, toaletter, bastu,
el ibland (älglaget skötte elaggregatet) och
fina större stugor som alla var upptagna. Vår
stuga var också mycket trivsam och fin men
var mer lämpad för 2 personer och en hund.
Att det är dåligt med fågel kan man inte göra mycket åt men att plocka in 4 personer med 4 hundar
var i grövsta laget. Likaså fördelningen av marken
och rent pengamässigt kan man säga att vi åkte på
en rejäl blåsning med tanke på de förutsättningar
som gavs.
Så till andra som tänkt sig att åka dit, kolla för bövelen så det inte är älgjakt samtidigt då kanske ni kan
få en trivsam vecka.
Klockan 6 på torsdagsmorgonen steg vi upp och
åt frukost och vid 7 tiden på morgonen hade vi
städat, sagt tack och hej till våra vänner och satt i
bilarna på väg till olika ställen. Peter åkte till sitt
fritidshus nere i Jämtland och Lasse styrde ner mot
Dorotea för att eventuellt hitta något ställe att jaga
på. Jag och Tommy styrde kosan mot Storuman
där Tommy sedan tidigare avtalat ett besök hos
en eventuell valpköpare som ville träffa Tommy
och hans tik Milla när han ändå var i trakterna.
Meningen var från början att Tommy själv skulle
åka ner över en dag och träffa den intresserade killen
men nu när det blev som det blev och därför så ändrades planen till att hälsa på när vi var på hemväg.
När vi så kom till Österviken i Storuman möttes vi
på gårdsplanen av en glad trio, de två första att hälsa
oss välkomna var en svansviftande äldre nobshane
och en mysig liten ullig hund av en för mig okänd
ras. Sen kom Tommy (ja han hette faktiskt Tommy
han också) och hälsade. Väl inne i huset hälsade
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hans fru Eva oss välkomna med att genast bjuda på
en god lunch och Tommy (Löfvenius) inviterades
oss till att jaga en sväng på sina marker efter avslutad
måltid.
Det är inget man tackar nej till så direkt efter lunchen åkte vi ut några timmar, jag tilldelades ett eget område och Tommy/Tommy
åkte till ett annat då han naturligtvis ville se tiken ”in action”. Fina marker och klart bättre
med fågel än där vi tidigare varit under veckan.
Någon hemfärd den dagen blev det inte
då Tommy Löfvenius och hans älskvärda hustru Eva erbjöd oss att både övernatta och ta en ny jaktsväng morgonen därpå.

Den fortsatta hösten på hemmaplan har präglats av den enormt dåliga fågeltillgången och
man har verkligen fått slita med injagningen.
Några fåglar har det blivit för unghunden och
det ser på det hela taget ganska bra ut inför framtiden. Till och med en jaktprovsstart i prisvalör
har det blivit och tanken är att hinna med något rörligt prov innan snön sätter p för säsongen.
Så till det tråkiga, från att ha varit lugnt ett tag
så verkar det som om vargproblemen börjar dyka
upp igen på vissa håll i Mellansverige. Tragiskt
nog var vi tvungna att ställa in Orsaprovet som
skulle ha skett den 24 oktober då vargobservationer gjorts i närheten av de tänkta provrutorna runt
Noppikoski. Likaså har varg setts öster om Orsa,
inte alls långt från samhället, vilket ställer till stort
förtret för de som har jaktmarken där. Längre söderut har det sedan längre tillbaka, till och från
varit bekymmersamt. Usch och fy och vi får verkligen hoppas det blir nån ordning på detta elände.

Ja det blev en synnerligen trevlig eftermiddag/
kväll hos det eminenta värdparet och vi hann med
att få en exklusiv båttur på sjön Storuman som visade upp sig från sin absolut bästa sida, med spegelblankt vatten och ett soldränkta stränder och
även lite senare en trivsam stund i herrbastun.
På tal om bastu och kalla drycker…så var det var
nog ingen tillfällighet att Tommys gamla nobshannes namn var Falcon, detta med tanke på vad som
serverades där inne i goa bastuvärmen. Efter bastun blev det middag och det är nästan så att jag i
skrivande stund rodnar av den generositet som vi
överöstes med under dessa dagar och man kan lätt
summera och i tanken spara detta oplanerade till
en mycket trevlig händelse i livet. Tack Tommy och
Eva Löfvenius!

Kom ihåg att anmäla er till hundutställningen
som kommer att ske i februari. Vi att kommer även att genomföra årsmötet under samma
dag direkt efteråt. Passa därför på att slå två
flugor i en smäll och kom även på mötet, alla
är välkomna och vi bjuder på kaffe/smörgås.
Se vidare i annonser på annan sida i detta nummer.
Fortsatt trevlig höst/ Ronney Skoog

Hundutställning i Bredbyn
SSF Ångermanland inbjuder till utställning
för Finskspets och Norrbottenspets i Bredbyn

20 februari 2016

Plats: Tjärnstugan i Bredbyn
Bedömningen börjar kl. 10.00

Domare: Aina Lundmark
Upplysningar och anmälan
Susann Olsson, Fredagsvägen 3, 89430 Själevad
Tel 0660-378286, 070-6324625, 070-5782746
Anmälan tillhanda senast 12/2 –2016
Anmälnings avgift: Valpklass gratis, övriga klasser 300 kr
Betalas på lokalklubbens Bankgironr: 263-4749

Servering i Tjärnstugan.

Välkomna önskar SSF Ångermanland
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Jaktprov

Lördag

22-23 aug. Nedre Norrbotten

Hund

Poäng

Pris

Häggingåsens Rapp

57

3:e

Förhöstprovet lockade ovanligt många
deltagare med tio starter båda dagarna.
Högsommarvärmen gjorde att det var
svårt för hundarna, speciellt för de som
gick eftermiddagspasset, att göra bra
prestationer när temperaturen steg upp
mot 25 grader.

Sörlidbäckens Hikko

57

3:e

Akroyd’s Kajo

51

3:e

Häggingåsens Riemu

49

0

Akroyd’s Keena

45

0

Akroyd’s Kiivi

39

0

Älgstigens Inka

8

0

Uppflogets Wirpi

8

0

Lördag
På lördagen utdelades två 3:e pris på förmiddagen,
och ett 3:pris på eftermiddagen.

Akroyd’s Lintu

Avbr

Blåkölens Dacke

Avbr

Söndag

Söndag
Söndagen resulterade i ett 1:a pris, två 2:a pris och
ett 3:e pris. Samtliga på förmiddagen. 1:a priset gick
till Akroyd’s Lintu. Ägare Daniel Wikman Myrestam.
Båda dagarna föredrog några av hundförarna att avbryta eftermiddagsprovet pga värmen, (24-25 grader) vilket nog var klokt med tanke på hundarna.
Finnandemöjligheterna blev 1,6 på lördagen, och
1,7 på söndagen.

Svante på kaffepaus

Hund

Poäng

Pris

Akroyd’s Lintu

75

1:a

Akroyd’s Kiivi

74

2:a

Akroyd’s Kajo

70

2:a

Älgstigens Inka

57

3:e

Miller

15

0

Häggingåsens Riemu

9

0

Sörlidbäckens Hikko

8

0

Uppflogets Wirpi

6

6

Häggingåsens Rapp

Avbr

Akroyd’s Keena

Avbr

Tålsmarks
Tiger
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Klubbmästerskap

Under helgen gjorde Robert N. och Lennart N. de
sista aspirant tjänstgöringarna i sin domarutbildning. I och med detta så kommer klubben att få tre
nya domare som kan hjälpa till i jaktprovsverksamheten. Peter D. hade precis fått sin domarlicens och
kastades nu direkt in i hetluften (med gott resultat
skall tilläggas). Synd bara att Roja och du skulle gå
fågeltomt.
Tack för att ni tre tagit steget
och hjälper till i klubbarbetet!

i Porjus/Jokkmokk 10-11 okt.

Årets klubbis avgjordes på marker
mellan Porjus och Jokkmokk.
Glädjande i år var att alla hundar utom
en hittade fågel på provytan. Det var tio
hundar som stod kvar till start.
Provledaren Jörgen Estholm och de två
domarna Kid-Benny Eriksson och
Peter Drugge gjorde en superinsats
denna helg. Alla fick en start var och det
gicks prov både på för- och eftermiddag
bägge dagarna. Dessa tre somnade nog
ovaggade på söndag kväll.
Rapp klubbmästare
När allt summerades så stod Pilkalampinoppis Rapp
som årets KlubbMästare.
Ett stort grattis till Rapp och Robert Nordqvist!
Ni var bäst denna helg.
Glädjande var att fyra av hundarna var nobsar, som
dessutom belade både första och andra platsen
resultatmässigt. Grattis - det var bra gjort !

blev så här:
Resultatlistan
70 p
noppis Rapp
KM Pilkalampi
62p
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61p
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56p
ku
4:a Kiepin Ti
52p
ja
in
r’s M
5:a Frozensta
43p
ns Arja
6:a Kronskoge
39p
7:a IXI
30p
a
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8:a Tjärbäcke
29p
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9:a Tjäderska
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10:a Lohikoskis
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Jaktprov

koll läser vi:
Hunden jobbade bra hela provtiden trots den stigande
värmen. Sökrundor på 6-10 min.
I dag var det stolpe ut!

Lördagens prov gav två helt skilda
resultat. Kaitumdalens Rippe, äg. Roger
Strandelin, skällde ihop 71 poäng.
I domarens protokoll stod det:
Hunden tog de fåglar som fanns (3 st).
Visade ståndfasthet vid skall nr. 2 då
moderhönan gjorde allt för att locka
bort hunden. Höll bra fart under hela
provtiden med sökrundor på 8-10 min.

Det som är tråkigt med att vara provledare är när
man måste ge negativa besked till hundägare som
vill starta p.g.a. allt för få domare. Klubben har just
nu bara 10 st aktiva domare!!! Dessa får dra ett tungt
lass, då vi lagt in att de skall bedöma fyra helgdagar
på våra utlysta prov, vilket innebär att de ska lämna
sin hund hemma och ställa upp som domare. Alla
de som idag är domare har stor plusstatistik d.v.s.
de har dömt klar fler prov än vad de gått med egen
hund…!

i Porjus 29 – 30 aug 2015.

Det är nu det frestar på, när vissa hundägare blir
sura och kan kläcka ur sig mindre väl valda åsikter. MEN, och det skall klart poängteras, gå en domarutbildning och ställa upp som domare med allt
vad det innebär, nä si det kan och tänker man inte.
MAN HAR INTE TID FÖR MAN VILL JAGA
MED SIN EGEN HUND…?!
Det är tur att de flesta inser problematiken och
accepterar det tråkiga beskedet från provledaren.

Lördag
För Pilkalampinoppis Rapp, äg Robert Nordqvist,
lät det dock så här: Hunden var säkert på fågel men
p.g. kunde och hann ej konstatera skallen!
Då förstår man att provet slutade på 13 poäng.
Söndag
På söndag var det ombytta roller. Rapp skällde ihop
54 poäng och Rippe 43 poäng. Från Rapps proto-

TACK SKA NI HA.
Pl : Kent Renlund

SSF Sydsverige

Årsmöte och Hundutställning

Lördagen den 20 februari i Ställdalen kl, 11.00
Norrifrån RV 50. Efter Grängesberg i Silverhöjden till höger mot Hörken, Ställdalen.
Söderifrån RV 50. i Kopparberg mot Ställdalen. I Ställdalen mot Kumlan.
Skyltat i Ställdalen, SSF skyltar. Vägbeskrivning med karta går bra att få av anmälningsmottagaren.

Domare: Göran Fasten
Anmälan skickas till Barbro Olsson:
Hartmansvägen 7 B, 714 32 Kopparberg. Eller på e-post: barbro.058012315@telia.com
Frågor och upplysningar på telefon 072-722 72 86 alt. 070-311 12 74
Anmälningsmottagaren tillhanda senast 6:e februari.
Anmälningsavgiften 300 kronor. Valpklass gratis.
Insättes på SSF Sydsveriges Plusgiro konto 91 53 14-9 samtidig som anmälan skickas.
OCR nr = hundens reg. nr.

Årsmötet efter hundutställningen. tidigast kl. 12.00.
SSF Sydsverige hälsar alla varmt välkomna!
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SSF Syd

Till skallkungtävlingen var Kaj Ekroos med Hemvikens Vilma uttagen som Sydsveriges representant.
Kaj kontaktade mej onsdagen före denna tävling
och meddelade att han fått förhinder. Jag fick då
kontakta första och enda reserv som var Barbarens
Arrak med ägare Antoine Wanna. Det gick inte att
nå honom på mobilen så jag ringde hem till honom
på kvällen och fick då besked av hans fru att han var
i Libanon och skulle komma hem på fredag. Han
ringer då mej från Libanon på torsdagen och meddelar att han vill vara med på skallkungtävlingen.
Efter kontakt med provledningen för denna tävlingen fick jag besked att han skulle vara på plats senast
05:45 på lördag morgon. Jag började då fundera på
att lämna W.O. från Sydsverige när jag kollat upp
hur långt det var mellan Säfle och Arvidsjaur. 105
mil. De e långt de... När jag dessutom fick reda på
att han skulle vara hemma i Säfle vid 15-tiden på
fredagen konstaterade jag att det här är nog omöjligt, men Antoine ville inte ge upp han ville åka.
Han fick då hjälp av Anita Hästdal som fött upp Arrak. Hur de kunde klarade denna resa kan jag fortfarande inte förstå. Jag vill säga tack till Antoine och
Anita att ni ställde upp och klarade av denna resa.

Jakt och jaktprov hösten 2015.
Jag kan börja med att
skogsfågelföryngringen i år var en total
katastrof här i Sydsverige. Till att börja
med så trodde jag att mina hundar var
sjuka eller hade noskvalster. Efter
veterinärbesök så blev det konstaterat
de var friska och att de var befriade från
denna lilla parasit.
Jag har denna höst inte sett en enda tjäderkyckling.
Jag har med mina hundar träffat på två orrkullar
med resultatet två kycklingar med hem. Det har
dock hänt att jag vid flera jakttillfällen på rad inte
hört ett enda skall, inte hört eller sett någon fågel.
Detta trots att mina hundar har ett målmedvetet
sök.
Vi har inte haft en enda start på jaktprov före skallkungtävlingen varken rörligt eller ordinarie. Till
vårt ordinarie prov i september som vi alltid har haft
flera startande hundar på blev ingen hund anmäld
till. Dels på grund av dålig tillgång på fågel och dels
för att provet var för sent lagt. D.v.s. endast en vecka
före skallkungtävlingen.

Under oktober startade Mattias wKähäri sin hund
Maksi på två rörliga prov.
Undertecknad fick möjligheten att bedöma båda
proven. Det första provet som varade i fyra och en
halv timme kunde inte en enda fågel konstateras.
Dock ett falskt skall och flera ej konstaterade skall.
0 pris 8 poäng.
På det andra provet som också varade i fyra och en
halv timme fick Maksi tag på en samarbetsvillig tjädertupp som han först hade tio minuter skall på och
sedan ett förnyat skall på tio minuter. Mot slutet av
provet hade Maksi skall på en till tjädertupp som
jag inte kunde konstatera markering på. Maksi har
ett utmärkt sök. Arbetar energiskt och målmedvetet
med ett utmärkt samarbete med föraren. Detta prov
resulterade i ett första pris på 77 poäng.
Grattis Mattias!!

Tålsmarks Tiger

SSF Sydsverige.
Göran Eriksson
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Till minne av...

PK

er Martin
orsmo

Den 1:a september kom det mycket
tragiska beskedet att
Per Martin Korsmo hade lämnat oss.
Per Martin har varit aktiv i Norsk Specialklubb för Finsk Spets och Norrbottenspets
sedan mitten av 1980-talet. Han har där delat
med sig av sina kunskaper och nedlagt massor
av ideellt arbete.
Per Martin var med i styrelsen i NSFN och
arbetade även i avelsrådet. Han var även aktiv
i Nordiska samarbetsgruppen med mål att förbättra jaktförmåga, exteriör och hälsa för både
Finsk Spets och Norrbottenspets. Han visade
sig ofta på hundutställningar här i Sverige.
Han var också på plats när vi hade årsmöten i
Sverige och vid några tillfällen även i Finland.

Vila i frid Per MARTIN!
SSF Riks • SSF Sydsverige
G.m. Göran Eriksson

SSF Sydsveriges utställning i Februari 2014.
Per Martin Korsmo med Sikke.

Årsmöte

SSF/ Övre Norrbotten 2016.
Kallelse till årsmöte:

Lördag den 30 januari 2016 kl 13.00
Lokal: SKF:s lokal på Kvarngatan (Polishuset) i Gällivare.
Ärende: Enligt stadgarna samt prisutdelningar
Motioner skickas senast den 15 januari 2016 till:
Sekr. Kent Renlund, Abborrvägen 5, 983 34 Malmberget

Styrelsen, Välkomna
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Röjbackens Sampo

Först ut i raden är SE & FI JCH, SE & NO UCH,
Skallkungsvinnare i Bredbyn 1980, Skallkungssexa
i Sysslebäck 1979 S 00479/75 Röjbackens Sampo,
ägare Bengt Gillstedt i Torsby.
Han föddes en vecka innan jul 1974 och var fallen efter SF11569/68 Siriklin Sippi och S40430/71
Röjbackens Sirpa. Han lämnade tillsammans med
12 tikar 50 stycken valpar efter sig, där jag kan nämna en bland andra, S63790/81 Jaana som ägdes av
Leif Öhgren i Storuman. Undertecknad kan berätta
att jag vid samtal med Leif för ett tjugotal år sedan
fick till livs att han fann henne som den bästa hund
han någonsin ägt. Hon lämnade i sin tur bl.a. Ulla
Britts och Leifs senare hundar Bergens Pyry och
Tapion Pukko.

Jag har för avsikt att i varje nummer presentera en hund och ägare från äldre tider då
det begav sig och inte fanns vare sig hundpejl, belysta riktmedel eller Facebookbilder
att skryta med. Men hundar och ägare som
jagade alldeles eminent utan dessa hjälpmedel fanns det, något vi kanske lätt glömmer
idag då vi använder oss av allsköns teknik
på gott och ont. Heder åt dessa hundar och
ägare som nådde stora framgångar både på
jaktprovshimmelen och på Dianas stigar oftast utrustade endast med enkla hjälpmedel
som t. ex. en gammal hederlig kompass och
karta för att orientera sig med. Jag reserverar
mig för eventuella sakfel och vill mer ge en
bild av hund och ägare ur ett avskalat perspektiv fritt från hjärtat.

Sampo visade prov på mycket tidig jaktförmåga och
tog sin öppenklass etta på 70 poäng vid Sysslebäcksprovet 10 september 1977 då knappt två år gammal.
Den 8 september 1979 i Sveg skällde Sampo ihop
en elitetta på 75 poäng och blev i och med det årets
jaktprovsdebutant som yngsta elitetta 1979. Han
blev som tidigare nämnts sexa på Skallkungsfinalen
1979 i Sysslebäck via kvalificering med den elitettan. Och 1980 var det då dags att sätta pricken över
i och vinna Skallkungen som gick i Bredbyn med
en elitetta på 88 poäng med tre fulla jobb och två
förnyade skall!!!
Sampo startade även en gång i Söpös Minne som
hölls Kalajoki i Finland. Där skällde han den 10
november 1979 ihop en elitetta på 77 poäng och
kunde därmed titulera sig både som SE och FI JCH.
Efter att ha läst igenom 27 st jaktprovsprotokoll kan
jag konstatera att alla omdömen pekar åt samma
håll: En utmärkt hund med mycket goda förtjänster
vid sök, skallarbete, markering, jaktlust. Med andra
ord, en hund som vi alla önskar äga. Jag citerar två
domares omdömen. Björn Franck dömde honom i
Garpkölen till 72 poäng den 23/8 1981 och skriver:
"Hundens arbete med orrhönan avslöjar en lysande begåvning. Ulf Kapla dömde honom i Sysslebäck 12/9
1982 till 79 poäng och skriver i sitt omdöme: Sampo
släpper inte taget! Det var ett nöje att se honom i aktion!"
Andra domares omdömen är likartade: Bra sök, bra
fågelarbeten och en arbetsvillig samt trevlig hund
med okuvlig jaktlust.
Även Bengt framhåller just söket, långa skall med
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exakt markering samt enorm jaktlust och uthållighet som främsta egenskaper. Han hade även bra koll
på om det var fler fåglar vid finnandet.
En episod som stärker det är återberättat av Bernt
Karlsson som dömde honom på Skallkungen i Sysslebäck. Sampo finner tre stycken ungtjädrar och
två hönor far norrut och det blir fullt jobb på en
av dem. När domare Bernt återvänder till Bengt så
säger han. ”Han kanske kan hitta tuppen också som
for åt rakt motsatt håll” Och det gjorde han med ett
fullt jobb på den av bara farten.
Bengt berättade för mig att han sköt den sista tjädern för Sampo då han var 13 år gammal. Sampo
var då utan hörsel, men nosen var det inget fel på!
Själv får jag lite perspektiv på det eftersom min
äldsta dotter föddes den hösten då ekot av smällen
från den sista tjädern för Sampo rullade ut över dom
nordvästra skogarna i Värmland. Hon fyller 27 år i
höst, så det börjar bli rätt så många år sedan skallen
tystnat från Röjbackens Sampo. Vi lyfter på kepsen
för denna eminenta skällande fågelhund.
Som kuriosa kan jag nämna att min egen tidigare
kämpe S18943/92 Fikengårdens Jakko hade Sampo
i stamtavlan via Tapion Pukko- Jaana- Röjbackens
Sampo. Jag kan ana var fler av hans egenskaper såsom jaktlust, långa skall med exakt markering och
förmåga att registrera fler fåglar i uppflog kom ifrån.

Röjbackens Sampo

Jag vill också passa på att hedra Sampos ägare Bengt
Gillstedt som idag passerat 90 årsringar och fortfarande är still going strong. Tack för intressanta
telefonsamtal och berättelser och all dokumentation
jag fått av dig Bengt! Jag kommer att skanna in allt
du skickat och se till att det blir upplagt på Riks
hemsida så det för alltid finns kvar att läsa för
intresserade spetshundsvänner.
Jan Andersson
SSF Gävleborg
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Information från

Avelsråden i Finland
Spetsklubben startar
avelsgranskningar på finsk spets
I ett väldigt tidigt skede när jag hade börjat
som avelsrådgivare inom Finska Spetsklubben kom jag på att vi har svårt att hitta
avelshanar till en del av våra tikar. Det gick
inte länge, så hade detta problem utökats till
att gälla största delen av våra avelstikar. Med
handen på hjärtat, så tror jag att många av er
tikägare har känt på detsamma, när ni själv
sitter framför datorn och gör virtuella
parningar på er tikar med hanarna som
finns på hanhundslistan.
Så man kan då fråga sig vad som är problemet då?
Jo, för att inte göra en berättelsen lång så går jag
rakt in på kärnorsaken i vårt problem, och det är att
vi i Finland har använt ca. 10% av våra hanar i avel
de sista 20 åren, förmodligen längre också? När jag
kom på detta själv, så fick jag en stor klump i
magen, och jag tror nog att varje enskild kan räkna
ut detta ganska snabbt själv, d.v.s. att vi har stängt
bort ca. 90% av vår avelsstam de sista 20 åren!

Jag säger bara, vilket otroligt avelsmaterial
vi gått miste om! För att förtydliga detta, så
kan jag nog faktiskt säga att detta är vårt
största hot och problem med rasen idag!
Matadoravel
Den andra saken som varit känt länge redan är de
så kallade matadorerna, d.v.s. populära hanhundar
som blivit på tok för mycket använda i avel. Dessa
enskilda hundar med upp till flera 100 avkommor
förekommer i visa kombinationer upp till 10-15
gånger, och detta är förståss inte bra fast de är i 5-7
släktled. Så för att överkomma detta så har vi även
denna gång sänkt avkommoantalet för en hane till
50 stycken i vårt *PEVSA-program för att i
framtiden inte dras med samma problem.
Men tillbaka till problem nummer ett, dvs hur hjälpa uppfödarna att finna hanar till sina tikar? När jag
tänkte på detta en stund, så fann jag i princip endast

en sak att göra, och det är att ta med hundar i avel
som inte är meriterade, men funkar jaktligt. Dessa
hundar finns det ju gott om runt om i landet, eftersom vi med tävlingshundarna ligger på en 14-20%
av stammen, d.v.s. utbudet borde teoretiskt ligga
på 80-86%, minus några procent som inte funkar
i jakt.
Avelsgranskningar
Vi funderat fram och tillbaka på detta inom avelsgruppen, men vi ville ju förståss inte pruta på de
jaktliga egenskaperna, exteriören samt friskhetsbilden, och på samma gång inte dra på oss i klubben
för stora kostnader. Så från idé till verklighet, vi började snickra på en set-up för att få dessa ”jakthundar” kollade, d.v.s. utföra så kallad avelsgranskningar, vilket betyder att man med hjälp av att intervjua
ägarna och dokumentera på uppgjorda blanketter
om de enskilda egenskaper under praktisk jakt, och
på så vis få reda på hur hunden fungerar.
Hembesök
Vi strålade samma till ett möte under ”Jalsotuspäivät/avelsdagarna” som vi alltid har i Finland den
sista helgen i januari, och här la ramarna för hur
detta skulle fungera i praktiken. I ett tidigt skede
hade vi också klart för oss att alla säkert inte vill
komma och visa upp sina hundar med andra hundar. Så, utifrån detta så bestämde vi oss också för att
man (avelsråden) kan åka hem till dem och göra
granskningar. Men, så vad behöver vi då för att göra
en realistisk bedömning av en hund hemma, dvs
både jaktligt och exteriört, samt inte glömma friskhetsbilden? Vi kom fram till att den jaktliga biten
kan vi nog på basis av ovan nämnda koncept klara
av själv, men främst för att bedöma exteriören och
dels på samma gång friskhetsbilden, så behöver vi
nog ännu en utställningsdomare till. Sagt och gjort,
detta skulle bli våra team (avelsråd & utställningsdomare) för att uppfylla alla kriterier.
Avelsgranskningsträffar
Bara för att nämna det, så kommer vi naturligtvis
också att samla hundar och göra större granskningar med flera hundar på ett och samma ställe. Som
utmärkta tillfällen för detta kunde man t.ex. kalla
dem till våra Jalostuspäivät/avelsdagarna, Kasvattajapäivät/uppfödardagar (i maj) eller någon av jaktmässorna runt om i landet.
Bygga upp teeamen
Sen kvarstod bara i princip att bygga upp teamen,
dvs vi plus de som kunde hjälpa oss med dessa
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saker lokalt. Detta betyder förståss att vi delade upp
landet i zoner först; norra, östra, syd och västra Finland. Detta passade också bra för hur vi själv bor,
med att jag Thommy Svevar tar hand om väst, Arto
Sikiö om syd, Esa Näivö om öst, samt Leila Mukkula om norra delen av landet.
Sedan kollade vi genom utställningsdomarekåren
för att lokalisera så att vi fann dessa i varje zon.
Detta blev gjort och finns redan på papper, men alla
utställningsdomare är inte kontaktade ännu, men
kommer säkert att göras ut efter senhösten och början av vintern.
Övriga hjälpredor
Vidare så måste vi ju ha hjälpredor i detta arbete och
speciellt när man ordnar med större granskningar
på någon ort, så behövs det flera personer som dirigerar och håller tidsscheman och håller kolla på
hundägarna och informerar dessa vad som sker, och
när det är deras tur. Så, på detta vis så har vi gjort
små team i varje zon med oss, utställningsdomare
och erfarna spetsfolk lokalt som kan vara med och
hjälpa till med olika uppgifter vid avelsgransknings
tillfällena. Alla av dessa är inte kontaktade ännu heller, precis som med domarn så kommer dom att bli
tillfrågade om intresse av att hjälpa till i slutet av
säsongen.

är att alla hundar har haft ett otroligt gott lynne, och
att det finns ett otroligt bra samspel mellan ägare
och hund.
Med den otroligt goda och positiva feedback vi fått
från fältet och tikägarna, så kommer vi att köra
igång med detta för fullt till ett nytt år, och jag kommer då att återkomma med mera detaljer, information om resultat till er!
Thommy Svevar
Ordförande för avelsgruppen
inom Finsk spets i FSK:en
*PEVISA är en förkortning av det finska namnet på
ett program för att motverkande ärftliga fel och
sjukdomar. Programmet innehåller olika villkor som
gäller att uppfyllas för att få registrera valparna i
Finska kennelklubben. Villkoren är bl.a.
hälsoundersökningar som godkänts av
Kennelklubben på initiativ
av respektive specialklubb.

Jaktbara avelshundar
Så vad är det kvar då, jo att hitta jaktbara hundar,
detta har vi också vänt fram och tillbaka på och till
hjälp har vi också dataprogram som kan köra och
filtra ut hanar på skilda orter, sedan kan vi gå genom
dessa listor med hanar och plocka fram intressanta
hundar för att sedan kontakt ägarna för att kolla
hur dom fungerar, samt se om dom är intresserade
av att åka och kolla ögon och knäleder på sin hane
och förståss ge den till avel? En annan tanke vara att
lägga ut annonser i lokala tidningar om att vi söker
fungerande hundar, så att folk runt om i bygderna,
jaktlagen, kompisar och så vidare kan kontakt oss
för att meddela om de vet av en god jakthund i deras
närhet.
I startgroparna...
Som ni märker från texten, så har är inte dessa gått
igång för fullt ännu, men vi har kört en ca. 10 stycken testgranskningar som Esa och Mari Lackman
(utställningsdomare) har gjort. Det som man kan
säga utifrån dessa granskningar, är att vi fått ett otroligt gott bemötande. Vidare säger Esa, att det som
han speciellt lagt märke till under dessa hemvisiter

Produkt från
avelsgranskningarna i Lieksa

Suomunsalon Kamu FI38050/11
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UTSTÄLLNING I LYCKSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAG DEN 29 MAJ
Plats: Gammplatsen. Domare: Vakant
Skriftlig anmälan skickas till:
Per Sjögren, Kopparvägen 11, 921 37 Lycksele tel 070-286 76 91
E-post: per_sjogren_1@hotmail.com Bekräftelse får ni vid anmälan.
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 13 MAJ
Anmälningsavgift kan betalas på plats, genom swish eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739
Valpklass 50:- Veteranklass 150:- Övriga klasser 300:-

Passa även på att gå på utemässan!

Årsmöte

Välkomna!

Västerbottens Lappmark

SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 6 februari klockan 13.00

Plats: Församlingsgården Storuman vid hotell Toppen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 6 januari
Domarträff: Lappmarken har en domarträff för att diskutera föregående års
jaktprov och bedömning efter årsmötet ca 14.30

Välkomna!

Årsmöte i SSF Medelpad
Klubben kallar till årsmöte

Söndagen den 7 februari 2016, kl. 16.00.

Plats: Restaurang Grankotten, Norra berget, Sundsvall
Årsmötet ska välja nya funktionärer, behandla motioner och förslag från medlemmarna.
Mötet kommer också att behandla lokalklubbens syn på avelsstrategier för våra raser
(se SSF Medelpads hemsida) som SSF:s riksstyrelse skickat på remiss.
Det blir prisutdelningar och vi rundar av med gemensam middag
som subventioneras till del av klubben.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren, Anita Hästdahl,
(anita.hastdahl@gmail.com) tillhanda senast 2016-01-07.
Anmäl Dig till middagen till Per Gannå, 070-5566995
alt. per.ganna@protak.se senast den 31 januari.

Välkommen!

http://www.ssf-medelpad.se
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Avelsexport
Den finska avelsgranskningen sträcker sig
ända över till den svenska sidan.
Det kanske är en god idé att även svenska
uppfödare söker ovanligt blod i
Finland som ej använts i avel?
Den genetiska mångfalden måste vidgas för att inte
våra raser ska gå mot oviss framtid. Att importera
ovanligt svenskt blod till Finland pågår för fullt.
Vi får se om Finlands avelsgranskning kommer att
kopieras av de svenska avelsfunktionärerna. Det
gäller att jobba aktivt hela tiden för att vår avelsbas
ska producera individer som ger en bra avkomma
på lång sikt.

Rota

Reg. nr. SE20493/2015
Äg. Tommy Svevar, Finland

Årsmöte

SSF Jämtland – Härjedalen
Lördagen den 30 januari 2016 kl. 14.00
Mediahuset Östersunds Skidstadion
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning
Motioner och anspråk på vandringspriser skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 januari
Har din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit utställnings- eller jaktchampion,
anmäl till Ewy Carlsson tel. 073-042 45 50 eller ewycarlsson@spray.se
Regler för vandringspriser finns på www.tradskallare.se Lokalklubbar SSF J/H
Fråga gärna om vandringspriser om inte hemsidan har hunnit uppdateras
Anmäl hur många som kommer då vi bjuder på fika

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Roger Hedlund SJövägen 152, 834 34 Brunflo Tel. 070-358 12 13 e-post: roger.hedlund@ostersund.se
Vice ordförande
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Vice sekreterare
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Ledamot
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot
Anders Morin Majorsvägen 10, 952 63 Kalix 0923-13390, 070-5759390, amorin@live.se
Ledamot
Henric Lindh Dalporten 14, 781 95 Borlänge 070-6651541, henric@vildmarks.se
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck,
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas.
Avelsrådskommitté
Finsk spets, Kjell Pettersson – Norrbottenspets Mikael Åsman
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Bengt Wahlin, Mycelievägen 48, 903 39 Umeå, Tel: 070-585 56 55, e-post: bassbengt@yahoo.se
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Medlemskommité
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: lennartjonsson1956@gmail.com
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig Katarina Åsman Västergård 163, 864 92 Matfors 073-914 10 68 nobsmatte@gmail.com
Valberedning sammankallande
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
Specialklubben för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf: Roger Strandelin Forsgatan 2 Lgh 1102 982 34 Gällivare 0970-15229 mob 070-2626325 mail: roger.strandelin@gmail.com
Sekr: Kent Renlund Abborrv. 5 98334 Malmberget 0970-20033 mob 070-1317483 mail: rekema@telia.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv.56, 93631 Boliden 0910-580520 mail:Michael.Holmberg@edskelleftea.se
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, tel: 0923-133 90/070-5759390, e-post: amorin@live.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tordisak@gmail.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Anna-Lotta Dahlberg Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-282 53 49, anna_lotta@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 070-379 57 80 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 070-6680522 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 070-9206205, e-post peter.persson@storuman.se
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 30 Näsåker, tel. 070-6223177, e-post rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson Silsjönäs 115 880 50 Backe, tel: 0624-40015, e-post: ulfochsonia@outlook.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-375 73 06, e-post: anita.hastdahl@ gmail.com
Kassör: Per Gannå, Tunadalsvägen 16, 85634 Sundsvall. tel: 070-556 69 95 e-post: per.ganna@protak.se
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson Skindravägen 14 822 91 Alfta 070-624 60 77 gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20e-post: tommy78550@gmail.com
Sydsverige Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lottalindqvist@telia.com
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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Spetsbackens Kimmo

Sandra Leastander

STORUMAN TRYCKERI & REKLAM AB

Foto: Fredrik Jonsson

