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Innehåll Nr 4 • 2010
• Klubbnytt

Någon närmare presentation
av mig känns lite onödig eftersom jag varit aktiv inom
SSF sedan 1980.
Vad som däremot kan
Birger Backebjörk
nämnas är att jag inte är en
fanatisk fågeljägare. Jag jagar även älg och björn.
Utöver det försöker även hinna med att knäppa
någon räv på lockjakt vilket jag tycker är en spännande jaktform. Jag har också ägt två stövare under
min jaktliga bana.
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Med en ökad björnstam har möjligheten till ett nytt
inslag öppnats, och för mig kittlar björnjakten mest.
Björnstammen är dock på mina jaktmarker inte så
tät. Därför får man tyvärr inte så många skottillfällen. Men när jag ändå nämner björnjakt kan jag
inte låta bli att kortfattat berätta om en episod.
Hösten 2009 hade jag två björnkontakter. Den ena
lyckades jag komma till skott på. Men den andra
björnen fick jag låta passera på grund av dåligt skottläge. Björnen lyckades skjuta kom rakt först mot
mig efter en traktorväg men vek av 100 m ifrån
mig utan skottillfälle. I första skedet när jag först
upptäckte björnen drog jag ner skyddskåporna för
öronen, men glömde sätta på ljudet. Ett tag efter
att björnen försvunnit ur sikte kom jag på detta
och tryckte på knappen. Till min förvåning hör jag
att björnen är inne i en tätning ca 15 meter bakom
ryggen. Gissa om pulsen steg. Jag satt tyst och väntade, och efter ett tag kom den ut på traktorvägen
50 m ifrån mig. Skjutfältet var rent och jag klippte
iväg skottet. Björnen rusade iväg och jag kontaktade en kollega i älgjaktslaget, Leif Sundvall med
Jämthunden Jch Molle för att spåra. Hunden tog
spåret direkt och efter 50 m gick det rakt in i ett
snår där sikten inte var mer än fem meter. När vi
gick in i tätningen för att leta efter björnen började
adrenalinet pumpa mer än någonsin under min jaktliga bana.
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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:-

Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 juni
3/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti (1:a sept för provrapporter) . . . . . . . .  15 september
4/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 november  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

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

ÅRSMÖTE
SSF-SYDSVERIGE
Lördagen den 12:e februari 2010 klockan 13.00
I Högfors mellan Grängesberg och Kopparberg.
Skyltat från riksvägen i Högfors.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast den 15:e januari 2010.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna till årsmötet.
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Birger Backebjörk

Vi hittade björnen i stendöd i snårskogen och jag
var en erfarenhet rikare, med smak på jakt med
björnkrydda. Efter detta skaffade jag en karelsk
björnhundvalp från Finland efter föräldrar med
björnlinjer. Tyvärr har jag nog redan präglat den
för mycket på älg. Det blev troligen skjutet för
många älgar på raken utan björnkontakt. Men
man får hoppas att det inte är helt kört.
Nu till lite mera klubbangelägna frågor.
Med aktiv verksamhet inom SSF i 30 år har man
hunnit samla på sig en del erfarenheter. Gör man
en summarisk tillbakablick har tycker jag att sammantaget har det mesta gått åt rätt håll när det
gäller klubbens verksamhet. För att nämna några
exempel på detta kan några saker lyftas fram.
Provverksamheten. Kontinuerliga provledarkonferenser likriktar provledar och domarkåren.
Arbetet med exteriören hos våra hundar har på
sista tiden kommit bättre igång i och med raskompendierna och arbetsgruppen som skall jobba
med exteriörfrågor. Vi har i större utsträckning
uppmärksammat hälsoläget hos våra hundar och
jobbar vidare med problemen.

mittéer vilket stärker klubben aktivt.
Vad jag anser är viktigt för SSFs framtid är att
arbetsordningen som är fastställd fortsätter att
fungera och att vi framöver kan rekrytera nya medlemmar till kommittéerna.
I hundvärlden har vi små rasnumerärer och är en
liten klubb. Därför är samarbetet våra nordiska
grannländer och kontakten med andra jakthundsklubbar i gemensamma frågor också viktig.
När det gäller provmarker, vilket med tiden verkar
bli mer och mer en bristvara har lokalklubbarna ett
ansvar att göra det möjligt att nyttja alla tillgängliga
områden.
Vi har allt att vinna med stöd av varandra.
Samarbete med ömsesidig respekt gör oss starkare
som organisation.
Birger Backebjörk

Samarbetet med våra grannländer har successivt
utvecklats. Styrelsen och arbetsgrupperna har nu
fastslagna verksamhetsmål och rutiner. Frågan
har länge varit på tapeten men främst tack vare
Lennart Jönssons engagemang har vi äntligen
kommit till skott. Styrelsen har också breddat
verksamhetan och delegerat ut uppdrag till kom-

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

19 februari 2011
Plats: Tjärnstugan i Bredbyn. Bedömningen börjar kl. 10.00
Domare: Lennart Edfors
Upplysningar och anmälan:
Susann Olsson Fredagsvägen 3, 894 30 Själevad
Tel 0660-37 82 86 Anmälan tillhanda senast 11/2 –2011
Anmälnings avgift: Valpklass gratis , övriga klasser 250 kr
Betalas på lokalklubbens postgironr. 4400449-7
Servering i Tjärnstugan

Välkommna önskar SSF Ångermanland


Tansenprovet

Björnbergprovet

Detta är ett vardagsprov. Torsdag kväll, jag har lagt
ner ett stort arbete på att leta säkra jaktprovsmarker till detta prov. Med tio vargar inom en radie på
5-8 kilometer är det inte lätt att säkra några jaktprovsmarker. Men allt löser sig.

Anländer till Björnberget fredag eftermiddag.
Tar packningen och går upp till fäbodvallen.
Välkomnas av en nobbs. Eldar i tre stugor. Det
skall vara varmt och mysigt när dom andra anländer till en fäbodvall en mörk oktober kväll. En
jaktprovsgrupp är ute på prov.

10 sept 2010.

1-2 oktober

Till detta jaktprov kom det en finn spets till start.
Finn spetstiken startade på fredag morgon. Vädret
var 8 grader, vindstilla och fuktigt i markerna.
Med dessa förutsättningar så finnes hopp om jaktprovspoäng. Efter provet så visade det sig att
fågeltillgången var bra, med fem finnandemöjligheter. Fåglarna ville inte sitta så bra. Men ett tredje pris
på 50 poäng får anses vara tillfylles.
Det jaktprovspris som jag har instiftat,
”FÄBODPROVET I TANSEN” skall nu utdelas
till den hund som har erövrat den högsta poängen på sammantaget tre år. Under dessa tre år har
det utdelats en liten pokal varje år. Årets del pokal
har erövrats av Bietarbaktes Nelli, som får den på
årsmötet. På årsmötet utdelas den stora Pokalen till
den hund som har det högsta resultat på dessa tre år.
Vilken denna hund är hemlighetshålls lite. Vi ses på
årsmötet, då förkunnas detta. Jag vill tacka domaren
Lars Jansson som kan döma en vardag, själv som
provledare packar jag ihop och lägger detta prov till
avslut.
Resultat Fredag 10 sept
Bietarbaktes Nelli
äg. Björne Hagström 50poäng

Det var fyra hundar anmälda till detta jaktprov. Tre
finn spetsar och en norrbottenspets. Sammanlagt
var det tänkt att bli fem starter på två dagar.
Förhoppningar om goda resultat var bra, för fågel
fanns i markerna enligt tidigare jaktrapporter.
Några mörka skuggor infinner sig tre-två dagar
före jaktprovet. Två hundägare meddelar avhopp.
Ursäkterna börjar nu bli mera avancerade än någon
gång tidigare.” Om husse skall mysa efter särkduvor
så hoppas man att hundarna inte får lida av detta.”
Fredagens väder var bra för jaktprov, svag vind
och 4-8 grader. Det hittades i snitt fem fåglar på
dessa prov. Provgruppen anländer sent till fäbodvallen. Bästa hund denna dag var Peija med 52 poäng,
äg, G Thunander. Enligt domaren så var denna
hund duktig, så Peija har nog framtiden framför sig.
Kollegiet togs på lördag förmiddag.
Fredag kväll, i skenet av levande stearinljus så
intogs en delikat kvällsmiddag och ett glas rödvin,
ordnat av T Lannemar. Senare blev det gott kaffe
med härliga bakverk, ordnat av undertecknads hustru. Kvällen avrundades med en aromsmakande
visky. Till sist vill jag tacka domarna som jag haft
medhjälp av under höstens gångna jaktprovssäsong.

Lars Bäcklund

Resultat Fredag 1 oktober
Röjbackens Cassiopeija
äg. Gunnar Thunander
52 poäng
Röjbackens Tessa
Äg. Jan Magnusson
17 poäng

Inställt jaktprov

Övre Norrbotten
Helgen 23 – 24 okt 2010.

Lars Bäcklund

Provet inställdes då den anmälda hunden drog
sig ur för att satsa på provet nästkommande
helg. Med tanke på hur vädret blev (varmt och
regn med snöras från träden) så var det nog ett
mycket klokt beslut.
Provledare: Kent Renlund


Bjurholmsprovet

Bäst lyckades Tommy Jonassons duktiga hanhund
Keipin Kaira som med fyra st fulla jobb och ett
förnyat fick ihop hela 86p.
Därmed blev han klubbmästare. Grattis!

26/9-2010 Klubbmästerskap
Efter tre års uppehåll var det äntligen dags för
Bjurholmsprovet igen. Till årets prov kom tre
hundar till start. Vädret var idealiskt med några
plusgrader, svag vind och klart väder.

Resultat:
1. Keipin Kaira ................................ 86p
Ägare Tommy Jonasson
2. Lindalens Oona .......................... 72p
Ägare Roland Lundgren

Provområdena som Erik Sandström ordnat på SCAmark var mycket bra. Skarpbackar med gles gammal tall och surdråg med sumpgranskog fanns på
alla provytor, och en fågeltillgång (6,3FM/start) vi
på kustlandet sällan fått uppleva. Man kan ju bara
önska att det får stå någorlunda orörda så att vi får
ha det som provområden några år till.

3. Trull .............................................. 71p
Ägare Lauri Aarnipuru
Mats Larsson SSF Västerbottens Kustland

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

Årsmöte 2011 Norrbottens Kust och Inland
SSF/NKI har årsmöte

Lördag 22/1 2011 kl 15.00
i Missionskyrkans lokaler mitt i Råneå, Tallhedsvägen 5.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner från medlemmar till årsmötet skall vara styrelsens sekreterare
tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Välkomna!

Styrelsen

HUNDUTSTÄLLNING I HÖGFORS

Mellan Grängesberg och Kopparberg. Skyltat från riksvägen i Högfors.
SSF-Sydsverige inbjuder till hundutställning för
Finsk Spets och Norrbottenspets

Lördagen den 12:e februari 2010 klockan 11.00
Domare är Göran Fastén
Anmälan skickas till: Carin Simonsson Klädesvägen 22. 16876 Bromma
Alt. carin.simonsson@telia.com senast 1:a februari.
Upplysningar tel.070-3309039.
Anmälningsavgiften 100 kr för valp och veteranklass och 250 kr för övriga klasser
inbetalas på PG 91 53 14-9 samtidigt med anmälan.


Storumanprovet
Oktober 2010

Storumanprovet tillika klubbmästerskapen inom
SSF Lappmarken brukar alltid locka till sig rejäla
vindar och oerhört skygg fågel. År 2010 bjöd inte
helt otippat på just dessa två oönskade ingredienser. Trots detta så har provet en fin tradition att
kunna prestera 90-poängare på löpande band!
Ett klubbmästerskap med långvarig tradition och
med en provledarduo som varit med sedan i början
av *KOLONISATION AV LAPPMARKEN...
Lördag
Under lördagen var vindarna av ett slag som
ändå kunde accepteras under en normal jaktdag.
Ekipagen kom tillbaka efter tre timmars provtid
med hyfsade resultat. Bäst på lördagen var Olbons
Ricko äg. Thomas Renström, Kokträsk. Ricko är
bara en av flera framgångsrika hanhundsägare som
härjar i topplistorna på jaktproven i år, en god trend
eftersom vi under flertalet år saknat rejäla hanar i
provverksamheten.

Provledare Jan-Åke Jonsson och klubbmästare Peter Jonsson

Provledare var:
Kurt Sivertsson och Jan-Åke Jonsson, båda Barsele.

Söndag
Söndagen bjöd på ordentligt friska vindar som
gjorde det svårt att prestera några toppresultat, trots
detta så lyckades kullsyskonen Debra Winger och
Dina att befästa både första- och andraplatsen
under denna blåsiga söndag. Starka insatser av de
unga finskspetstikarna!

LAPPMARKEN"
* "KOLONISATION AV
kronan börjar intressera sig
Det var på 1600-talet som
en. Dels vill man tillgodose
för att kolonisera lappmark
ens behov av arbetskraft,
de framväxande bergsbruk
ing hävdade svenskt tersamtidigt som en fast bosättn
d Danmark-Norge och
me
s
ritorium i konkurrensen
genom att erbjuda skatteRyssland. Trots att kronan
are att slå sig ned var dock
frihet försökte locka nybygg
t vid slutet av 1700-talet
förs
intresset svagt och det var
0-talet som kolonisationen
och framförallt under 180
tog fart.

Klubbmästare 2010 Debra Winger
Årets klubbmästartitel hamnar hos Sörlidbäckens
Debra Winger äg. Peter Jonsson Storuman. En
oerhört vältränad och arbetsam tik som klär väl i
klubbmästarskrud.

RESULTAT STORUMANPROVET

Lördag

Söndag

1
2
3
4
5
6
7
8
9

27 p
59 p
64 p
60 p
60 p
51 p
5p
26 p
5p

70 p
67 p
33 p
28 p
22 p
20 p
27 p
24 p
startar ej

Sörlidbäckens DEBRA WINGER
Sörlidbäckens DINA
Olbons RIKKO
ZACK
Tunnersjöbäckens WILLE
TIKKA
Hästtjärns MOLLY
Klingermyrans INA
Olbons SHAKIRA



Provledarrapport

som rådde för dagen och sökte stort, snabbt samt
kraftfullt hela provtiden. Domaren kommenterade
detta med att säga ”väldigt imponerade”. Kiira var
ungefär 150 m från att vinna sin första 1:a när en
fågel släpper efter några minuters skalltid och kommer flygande över domaren med hunden i fullt förföljande och strax därefter avslutades provet. Hon
vann ett 2:a pris på 71 poäng.

från Porjus 30-31/10 2010

Till lördagens jaktprov var 5 hundar anmälda och
under söndagen var 4 hundar anmälda, där 2 av
dessa var på ”jakt” efter 3:e ettan, för att kunna
titulera sig som jaktchampion.
Vädret var stabilt med en temperatur på -10 grader
och en snömängd som varierade mellan 25-40 cm
snö samt ett tunt skarskikt beroende på vilket område lotten gav. Efter lottning och fika begav sig
ekipagen ut till områdena och innan de for hade
några funderingar om det skulle vara möjligt at ta
sig fram till provområdena. Det visade sig att några
var tvungen att lämna bilarna och starta med en
promenad till provområdena

Glädjen som utstrålades från finskspetshannen
Nappes ägare Birger Moren och domaren gick inte
att ta miste på efter provet och det visade sig vara
befogad glädje. Nappe bjöd prov- gruppen på en
suverän uppvisning i fågelarbete och sök enligt
domaren. Uppvisningen resulterade i ett 1:a pris
på suveräna 80 poäng och nu kan han titulera sig
SJCH. Stort grattis Nappe och Birger från oss övriga deltagare.

”Jobbigt, synd om hunden, hann inte fram, långt
långt borta, svettigt och varmt trots kylan,
vilar imorgon, stannar hemma, nu får det vara nog,
svåra förhållanden, skall fundera, otroligt roligt,
fåglarna satt kvar, fina jobb av hunden” mm. Så här
lät det när ekipagen återvände från provområdena.

Efter genomgången meddelade 3 av 4 hundägare
att de inte skulle genomföra söndagens prov pga de
svåra förhållandena.
Söndagsmorgonen visade svåra, svåra, väldigt svåra
förhållanden med ytterligare nysnö. Den enda startande hunden för dagen fick en jobbig dag i den
djupa snön (40-50 cm). Den kämpade och slet för
att finna fågel, men tyvärr fanns inte fåglarna där
idag.

Efter summeringen av jaktproven visade det sig att
4 hundar erövrat pris. Finskspetstiken Latanjarkas
Mira kämpade till sig ett 3:e pris med ett finnande
samt ett fullt jobb och hon fick 58 poäng.
Norrbottenspetsen Pohjanukoa Riitu jobbade tappert och erhöll ett 2:a pris på 3 finnanden och ett
fullt jobb med slutpoängen 65poäng. Den unga finskspetstiken Kiira bemästrade de svåra förhållanden

Lördagens snitt var 3 fåglar per område.
Tack till alla som medverkade under helgen.
Provledare Roger Strandelin SSF/ÖN

Kalixutställningen 2011
SSF/NKI inbjuder till den årliga utställningen för finsk spets och norrbottensspets.

Datum: Lördagen den 5 mars 2011.
Plats: Kalix Naturbruksgymnasium (skyltning från E4).
Domare: Stig Brännvall, Harads
Tid: Bedömningen börjar kl 10.00 (Id och vaccinationskontroll från kl 09.00).
Anmälan och övrig info: Skriftlig anmälan senast den 18 februari till:
Sven-Erik Lindmark, Lövbacken 33, 961 95 Boden. Tel: 070-2669499.
OBS! Vid utlandsregistrerad hund skall en kopia på stamtavlan bifogas anmälan.
Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga 300 kr.
Avgiften betalas in på BG 5588-9927 i samband med anmälan.
Glöm inte att ange vilken hund det gäller.
Servering kommer att finnas på plats.

Varmt välkomna till Kalix!


Information från

Intervall
Antal hanar
% av hanarna
0- 20 %
4 st
8%
21- 40 %
7 st
14 %
41- 60 %
20 st
40 %
61- 80 %
10 st
20 %
81-100 % 9 st
18 %
Genomsnittsvärde för hanarna = 56 %
Medianvärde för hanarna = 52 %

avelsråden
Finskspets

Funderingar runt finsk påverkan på den
svenska rasandelen
Jag satt och funderade på vilken påverkan Finland
med den finska rasandelen kan ha på den svenska
populationen. Nu är det väl kanske ingen
hemlighet att Finland genom rasens historia visat
sig ha haft stort inflytande. Många är dom som
vänt sig till Finland vid anskaffandet av nya hundar.
Det jag kommer att försöka ge en bild av är främst
om eller hur dessa importer skulle kunna påverka
hälsoläget positivt eller negativt. Men också hur
vida Finland kanske indirekt styr den jaktliga
utvecklingen i Sverige? Är vi kanske mer förvaltare
av finskt avelsarbete? I skuggan av detta kommer
jag att fundera över om eller hur framgångsrik
det svenska avelsarbetet varit? Jag avslutar med att
försöka belysa riskerna med för ensidig användning
av ep-tal samt vikten av informationsutbyte.

Till detta kan läggas att ingen hane hade enbart
svenskuppfödda hundar i stamtavlan 4 generationer
bakåt. De som hade lägst procentandel finska linjer
legade på 16 %, vilket var 2 st hanar. Vidare hade 62
% eller 31 st hanar, mer än 50 % finsk inblandning.
Detta ska ses som en kompletterande vinkling
till genetikernas tankar nedan. Att jag valde fyra
generationer var för att det i princip är dessa fyra
första generationerna som styr ep-talet, vilket är
något jag kommer att återkoppla till. Det är inte helt
korrekt men det ligger ”hyfsat” nära sanningen om
man tittar på uträkningsmodellen. Vidare så speglar
det delvis de tidigare generationernas användning
av finska linjer i den svenska aveln.
Vad säger genetikerna?
Detta är en fråga som även sysselsatt genetiker på
hemmaplan. Då har man tittat på hur stor del av
avkommorna som har utländska föräldrar under
exempelvis 1 år. Tittar man på de siffror jag snabbt
tog fram för 2009 fördelar de sig enligt följande:
Kullar 2009.........61st
Tikar i avel..........59st
Hanar i avel.........46st
Finska tikar.........11st
Finska hanar........10st
Av 61 kullar har 21 stycken den ena parten från
Finland. Det betyder att cirka 35 % av valparna har
utländsktinflytande via mor eller far. Genetikern
Lennart Swenson menade att om en population
har 50 % av valparna med utländsk far eller mor,
och om det pågår några generationer så finns inga
”svenska” genfrekvenser kvar i populationen. Vid
ett sådant läge menade han vidare, att den svenska
avelsstrategin endast får en begränsad inverkan på
rasens utveckling i det egna landet. Detta behöver
säkert inte automatiskt vara dåligt, men utan tvekan
något att fundera över?

Finskuppfödd rasandel
Det är inte lätt att försöka ge en vettig och
förhoppningsvis någorlunda lättförståelig bild
över hur stor den ”indirekta” finska påverkan
skulle kunna vara. Jag valde att titta på hanarna
på täckhundslistan som var 50 stycken till antalet.
När jag började undersöka saken tyckte jag att det
enklaste var att jämföra, hur stor del av en stamtavla
som bestod av finskuppfödda hundar. Jag tittade
alltså inte på något slags beräkningar av gener och
släktskap. Jag räknade rakt av på hur stor procent av
hundarna som var finskuppfödda fyra generationer
bakåt, i respektive hanhunds stamtavla. Det vill
säga, om man tittar fyra generationer bakåt, så finns
det totalt 31 hundar, inklusive individen själv. Av
dessa 31 hundar har ett antal finskt registrerings
nummer eller är finsk uppfödda och importerade
med svenskt reg. nr. Varje individs stamtavla får då
en procentuell andel utlandsfödda individer.
Exempel:
En hane som Knihtin Rokka har 100 % (31 av
31) finska anfäder fyra generationer bakåt medan
Latanjarkas Lee har 74 % (23 av 31).
Här nedan följer ett försök till en sammanställning
av utfallet:

Avelskvalitén i Sverige
När man ”kombinerar” siffrorna ovan kan man alltså
undra över hur framgångsrik och kvalitetsmässigt
god vår svenska avel har varit? Om siffrorna är
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representativa för rasen i stort, har den svenska
aveln haft liten påverkansgrad på den inhemska
populationen. Styr vi överhuvudtaget, i någon
större grad, den jaktliga utvecklingen av den svenska
populationen? Eller är vi kanske mer förvaltare av
resultatet av den finska aveln? Vi ska ha klart för
oss att vi importerar i första hand avelsresultat
och gener som har sitt ursprung i Finland! Många
uppfödare bedriver idag avel med till största delen
finska genuppsättningar, som de sen kanske tycker
är ett resultat av egen avel? Har den svenska aveln
misslyckats så att sjukdomar och/eller bristande
jakt slagit ut vår avelsandel? Detta är oroväckande
om det beror på att aveln inte gett fortsatt bra eller
åtminstone bibehållen jaktlig nivå och god hälsa?
Eller har vi bra hundar men de visas inte upp på
prov av olika anledningar, vilket man ibland får
höra från vissa håll?

Det är av yttersta vikt att risklinjer inte kommer för
nära varandra i en parningskombination. Viktigt är
också att i en sådan kombination hålla mycket låga
inavelsgrader. Här visar undersökningen också att
användningen av ep-talet utan relevant information
från Finland inte fyller sin funktion till fullo. Vidare
bör man beakta att ep-talen inte blir bättre än
inrapporteringen tillåter.
Jakthälsningar från Johan Lehmivaara
Tandstatusintyg
Det har dykt upp någon fråga om hanteringen av
tandstatusintyg från hundägare generellt. Detta
gäller tikar och hanar som undersökts men som ej
ska paras omedelbart eller som inte är upptagna på
täckhundslistan o.s.v. Frågan gäller främst var och
om man ska skicka in dessa intyg. Man kan säga
att alla tandstatusintyg går att skicka in till oss
avelsråd, men skicka endast en kopia, då vi inte kan
ansvara för om de av någon anledning försvinner i
hanteringen.

Internationellt avelsutbyte
Nu behöver inte det vara negativt i sig, om läget är
besvärligt så är det givetvis bra att dessa problemlinjers
avelspåverkan blir mindre och ger plats för nya,
friska och bra jagande blodslinjer, även om de
kommer från Finland. Man ser redan nu tecken på
att man ute i världen insett att utländskt genkapital
eller genfrekvenser kan vara avgörande för att en
ras ska överleva, framförallt ur sjukdomssynpunkt.
Det finns ett ökat intresse från Finland att använda
svenska hanar på finska tikar. Men det är viktigt att
förstå att det är av yttersta vikt att hälsoläget är känt
och bra, både hos tik och hos hane och att det finns
kända väldokumenterade härstamningsuppgifter.
Vilket i så fall är ett mycket bättre alternativ än den
”chansartade” korsningsavel med ”lajka”, som man
tog till för att bredda avelsbasen och få kontroll på
sjukdomsproblemen i rasens hemland?

Forskning om tandläget
Vidare vill jag uppmana folk att även skicka in
tandstatus på hundar med mindre, större eller
för stort tandbortfall. Detta för att om, när eller
hur klubben sen kommer att göra en djupare
undersökning i ämnet. Det är viktigt så att
materialet speglar verkligheten inom rasen. Det
finns en tendens att det bara kommer in fulltandade
intyg trots att syskon och helsyskon kan ha stort
tandbortfall. Detta fenomen är något som vi ser
även gäller knäleder, vilket jag berört tidigare. Det
insamlade materialet kommer att ligga till grund
för det fortsatta arbetet med att skapa ”vettiga”
bedömningsgrunder för utställningsverksamheten
och den fortsatta aveln. Om det visar sig att vi har
lite eller inget problem med tandbortfall i rasen bör
reglerna skärpas vad gäller avelsrekomendationerna.
Detta givetvis i kombination med en bedömning
av avelsbasen för rasen. Vidare kan det kanske leda
till att endast fulltandade individer ska prisbelönas
på utställningar! Man ska också ha klart för sig att
det kommer att vara ett mycket omfattande och
tidsödande arbete. Där man bör fundera på ett
bra dataupplägg, som ska gå att använda under
överskådlig tid. Kanske kommer materialet att
användas i forskningen runt tandbortfall och hur
det nedärvs. Man bör nog ha kontakt med SKK för
att kunna få hjälp och kanske utnyttja deras ”know
how” och eventuell databas?

Ep-linjer kontra ep-tal och vikten
av informationsutbyte.
En annan sak jag skulle vilja belysa är riskerna med
en för ensidig fokusering/användning av ep-talet.
Vissa importer eller linjer känner vi till bättre och har
lättare att göra förhoppningsvis ”rätta” avelsmässiga
bedömningar och rekommendationer på. Andra
importer eller linjer vet vi mindre om. Vi kanske
ser flera risklinjer i stamtavlan som i sin tur pekar
mot större risker än vad det kända ep-talet tycks
visa. Vi har i vår avelsrådgivning jobbat mycket med
det vi vet om risklinjer eller riskindivider och hur
frekvent de uppträder i stamtavlorna. Det är något
som är minst lika viktigt som att räkna på ep-talen.
11

Information om grundregler för
avelsrekomendation.

En avel som bevisligen, till stora delar, lett fram
till de sjukdomsproblem som vi brottas med idag.
Nu var det säkert inte det som var meningen vid
införandet av sådan statistik. Men mycket talar
för att just detta, i kombination med våra farliga
avelstraditioner, är det som berett vägen för
många av våra svårhanterliga genetiska sjukdomar.
Mycket av det här har jag beskrivit tidigare i olika
sammanhang men om jag får tid framöver så kan jag
utveckla detta resonemang ytterligare.

Här följer en lathund gällande regler som gäller för
tikar för att få avelsrekomendation via oss avelsråd.
Reglerna finns att läsa i sin helhet på vår hemsida
www.tradskallare.se.
Kraven på tiken är följande:
• Helst vara jaktprovs och utställningsmeriterad.

Hur jobbar vi idag
Vi anser att duktiga välmeriterade hanar i princip
alltid kommer att komma i avel. Sen är den tyngsta
och viktigaste frågan, hur stor avelsandel de ska ha
och i vilka kombinationer de kan passa. Detta bör
styras av sjukdomsbilder och jaktegenskaper. Vidare
så är en individs jaktprovsresultat dels en bedömning
av individen, men framförallt en bedömning
av avkommans föräldrar och kombinationen
dem emellan. Om dessa linjer visar sig ge bra
avkommor och är duktiga själv, finns det risk för
att de överutnyttjas i aveln. Kanske visar det sig
med tiden att de burit på allvarliga sjukdomsanlag
eller felaktiga jaktanlag som nu spridit sig i rasen.
Det är det som begränsningen i antal avkommor
och farfarsdiagram vill förhindra i ett generellt
perspektiv! Det finns även mindre meriterade hanar
som ur ett större genetiskt perspektiv måste komma
i avel. Detta för att få större spridning i aveln som i
förlängningen ska ge en bredare avelsbas.

• Godkänd knäledsstatus.
• Godkänd tandstatus med max 4 saknade tänder.
• Ej ha haft fler än 4 kullar tidigare.
• Ej ha haft för täta kullar.
(se SKK:s bestämmelser)
• Ifylld tikblankett.
(finns på www.tradskallare.se.)
• Samt i övrigt följa hälsoprogram
(ep- och knäledsrisker) samt allmän avelspolicy.

OBS!
Rekommendationen gäller endast för aktuellt
parningstillfälle, vid utebliven parning skall ny
rekommendation göras!
Vid rekommendation används endast hanar som
finns upptagna på täckhundslistan. Alla andra
tänkbara hanar som diskuteras räknas inte som en
rekommendation, varvid de heller inte finns med
på returnerad tikblankett!

Slutord
Jag skulle vilja säga att vi jobbar med att få,
rätt hanar på rätt tikar och att dessa hanar och
tikar får ”lagom” antal avkommor. Vi försöker
prioritera individkännedom och egenskaper i
kombination med populationsgenetisk forskning.
Allt detta med stöd av avelsrekommendationerna,
RAS och SKK med genetiker. Detta är en kort
förklaring som egentligen bygger på tidigare skrivet
material. I skuggan av detta är frågan, om tiktal
och avkommepoäng har någon relevans i dagens
täckhundslista? Vill man så kan man ringa oss och
få ytterligare kött på benen.

Kommentarer och funderingar runt
täckhundslistan?
Jag tänkte passa på att kommentera och kanske ge en
annan vinkling av ”-täckhundslista utan substans”
som Staffan Forslund skrev om i förra numret av
ståndskall. Men jag vill börja med att tacka Staffan
för en hel del tänkvärd och intressant läsning i
ståndskall den senaste tiden. Frågan om substans
i täckhundslistan är egentligen något som kan
kopplas till sådant som jag berört vid flera tillfällen
tidigare. Många av svaren finns där fast de inte har
varit svaren på någon direkt fråga/kritik, utan mer
övergripande förklaringar och riktlinjer att jobba
efter.

Avelsråden finskspets

Information från

Matadoravel?
En fråga man bör ställa sig är hur vida statistik som
tiktal och avkommepoäng riskerar att snedvrida
tillbaka aveln till det erkänt farliga matadoraveln?

avelsråden
Finskspets
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Jaktprov Överkalix
Dimma och glest med fågel gjorde att
toppresultaten uteblev på vardagsprovet.
Årets fjärde utlysta prov genomfördes i Överkalix,
närmare bestämt i skogarna kring Rödupp. I ett
försök att underlätta markanskaffningen, som
brukar vara ett problem under älgjakten, var
provdagarna förlagda till tisdag och onsdag den 21
respektive 22 september. Fem hundar var anmälda,
men en skada och arbete (för husse) gjorde att det
till slut blev tre hundar till start. Två finska spetsar
och en nobstik.
Vädret var bra med svaga vindar, men en tidvis
mycket tät och besvärlig dimma ställde till det när
det gällde orienteringen på markerna, som var relativt okända både för hundförare och domare.
Fågeltillgången kunde väl ha varit bättre under första
dagen, men samtliga hundar hade ett par finnandemöjligheter var på sina provrutor. Bäst lyckades
Bengt Ove Eliassons finnspetshane Stäpp som hade
två jobb där han fick ihop 64 poäng.
Stäpp gick till pris även på onsdagens prov med ett
tredje pris, men fick se sig slagen av Anders Morins
tik Fort Hjort Nalli som nådde 60 poäng.
Anders Brismos lilla nobstik Stenslands Bessan hade
oturen att hamna i närkontakt med björn och det
förstörde onsdagsprovet för hennes del.
Resultat
Tisdag 21/9
Rönbackens Stäpp/B O Eliasson, Kalix .................. 64 p
Fort Hjort Nalli/Anders Morin, Kalix .................... 29 p
Stenslands Bessan/Anders Brismo, Brottby ............. 27p
Onsdag 22/9
Fort Hjort Nalli/Anders Morin, Kalix .................... 60 p
Rönbackens Stäpp/B O Eliasson, Kalix ................... 51p
Stenslands Bessan/Anders Brismo, Brottby ............... 7p

trögare under ordinarie tid men gjorde en formidabel förlängning med två fulla jobb, det första på en
tjäderhöna, det andra på två gammeltuppar i samma
tall och krönte det sedan med ett förnyat på en av
tupparna. När poängen summerats resulterade det
i två första pris efter mycket fina prestationer av de
två ungtikarna!
Ett snöfall natten mot söndag ökade snödjupet från
några centimeter till en decimeter och det fanns lite
upplega i träden. Det hade dessutom blivit betydligt
kallare, ner mot tio minusgrader vid starten.
Sörlidbäckens Ferra, som var den enda hund som
startade båda dagarna, fortsatte i samma fina stil
även om det inte räckte till en ny "etta” så nådde
hon 68 poäng efter två fulla jobb. Man kan inte låta
bli att tänka på dom fyra orrtupparna hon träffade
på i början av provet. Om dom bara behagat sitta
några minuter längre än den knappa minut som
blev fallet, kunde den andra ettan, på lika många
dagar, blivit verklighet.
För de övriga ekipagen gick det tyngre, det fanns
fågel men det var inte deras dag.
Resultat
Lördag 6/11
Fort Hjort Nalli/Anders Morin, Kalix .................... 81p
Sörlidbäckens Ferra/Ola Lundström, Boden .......... 76p
Söndag 7/11
Sörlidbäckens Ferra/Ola Lundström, Boden .......... 68p
Njavvedalens Nasti/Magnus Törkvist, Råneå ......... 38p
Luokanjarkas Tero/Mattias Lind, Boden ................ 24p
En nöjd
Ola Lundström
tillsammans med
sin 1-åriga tik
Sörlidbäckens Ferra
efter avslutat lördagprov där hon tog ett
1:a pris på 76p.

Jaktprovet den 6 och 7 november
blev ungdomarnas helg!
Än en gång återvände vi till skogarna norr om
centrala Överkalix men nu med helt andra
förutsättningar. Marken var snötäckt och termometern visade en par tre minusgrader. Dessutom
sade rapporterna att det fanns gott om fågel på
dom tilltänkta provytorna.
Fyra hundar var anmälda och samtliga finnspetsar.
Två hundar startade på lördagen, Fort Hjort Nalli
och Sörlidbäckens Ferra. Nalli avverkade sina tre
timmar och kom ut ur skogen med tre fulla jobb
och bra arbete i övrigt medan Ferra hade det lite 1

Foto: Göran Östlund

Jaktprovsrapport
från Ångermanland

Årets klubbmästerskap gick av stapeln den 2-3 oktober i Resele. Fyra hundar kom till start varav tre
hundar var klubbhundar. Det var fina förhållanden
med gott om fågel. Tyvärr var de lätta på vingarna,
som de kan vara den här årstiden. Arrangörsstaben
hade gjort ett fantastiskt arbete med fin förläggning och bra provrutor.
Tyvärr har klubben fått ställa in två stycken jaktprov
på grund av för få deltagare och svåra väderleksförhållanden. Vi uppmanar därför Ångermanlands
klubbhundar att komma till start nästa år.
Arrangörerna vill passa på att tacka markägare och
domare för den hjälp vi får.

Sötmyrans Kiire, ägare Kai Lappalainen

Resultat

3. Utterdalens Pajjo
ägare Mats-Olof Mattsson
Lördag: . ...........................60 poäng
Söndag: ............................57 poäng

1. Sötmyrans Kiire
ägare Kai Lappalainen
Lördag: . ...........................65 poäng
Söndag: ............................40 poäng

4. Tallparkens Aita
ägare Roland Eriksson
Lördag: . ...........................60 poäng
Söndag:.............................10 poäng

2. Grönbäckens Sisu
ägare Robin Holmgren
Lördag: . ...........................65 poäng
Söndag: ... (ej klubbhund) 60 poäng

Med detta resultat kan Sötmyrans Kiire,
ägare Kai Lappalainen, titulera sig
Klubbmästare 2010. GRATTIS!

Tjäderlekens Pyry jobbar för
fullt i Storumans skogar.

Årsmöte SSF
Ångermanland

Foto: Göran Svensson.
Ägare: Gunilla Danrud

SSF Ångermanland håller Årsmöte

Lördagen den 22 Januari 2011
Tid och plats:

Kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren
tillhanda senast den 9 januari!

Välkomna!
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Rapport från

1:a
Alla prov 24
Rörliga
11
Utlysta
13

Västerbottens Lappmark
Västerbottens Lappmark har i skrivandets stund
haft 94 st jaktprov, där 74 st är utlysta och 20 st
rörliga prov. Det är en minskning med 63 st prov.
Det har varit en bra föryngring med stora kullar på
de flesta platser inom Lappmarken.

2:a
16
3
13

3:a
21
5
16

0:a
33
1
32

Ormsjö som var ett internationellt prov och
Voitjajaure blev inställda pga. för få anmälda deltagare. Det är märkligt att så få anmäler sina hundar
på dessa prov, men en av orsakerna kan vara att det
är veckoprov. Vi vill gratulera Staffan Forslund med
Röjbackens Tarzan som var anmäld till Ormsjö men
i stället gick ett rörligt prov som resulterade i ett 1.a
pris.
Thomas

Årsmöte SSF Jämtland – Härjedalen
Lördagen den 5 Februari 2011 kl. 18.00
på Hotell Älgen Östersund.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning
Har din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit SUCH och/eller SJCH anmäl detta till:
Stefan Olofsson, tel. 0640-302 66, 070-335 50 02 eller o.stefan@telia.com senast 15 januari.
Dagordning, verksamhetsberättelse och regler vandringspriser kommer att finnas på
www.tradskallare.se -Lokalklubbar-Jämtland/Härjedalen - Klubbinformation-Vandringspriser.
Anspråk på vandringspriser, motioner och anmälan till middag skall
vara sekreteraren tillhanda senast 15 januari.
Anmälan till Ewy Carlsson, tel. 0684-303 46, 073-042 45 50 eller ewycarlsson@spray.se

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!

Årsmöte

Västerbottens Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 12 februari klockan 13.00.
Plats: Församlingsgården i Storuman
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 12 januari.

Välkomna!
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Karl-Gustav Ekroos

alltid var framstående både på jaktprov och i utställningsringarna.
Han sade många gånger att släpper man på de exteriöra kraven så går det fort att tappa den exteriöra
nivå man uppnått! En exteriört svag tik fick aldrig
stanna i kenneln oavsett hur jaktligt begåvad den
var. Sak samma med jakten. Injagningen måste gå
lätt. Begåvningen måste vara tydlig. Målsättningen
måste alltid vara tvåfaldig: En bra jakthund som är
vacker.

Röjbackens kennel

*1/1 1933 – +31/8 2010

Tisdagen den 31:a augusti nåddes
vi av det sorgliga budskapet att
Karl-Gustav avlidit under en jakttur.
KåGe med Seija och Sirpa

Man beundrade hans stora intresse att jaga in ungtikar. Hans tålamod att år efter år alltid hålla på
och jaga in nya tikar. När en tik var färdigmeriterad,
lånades den ut för jakt till andra jägare och han började med en ny ungtik!
På så vis har jag och flera med mig haft den stora
äran att få jaga med flera av hans förnämsta tikar.
Röjbackens Netta, som orkade och hade intresse att
jaga för fullt 9 dagar i sträck.
Röjbackens Sirpa, som hade ett sök, där det gällde
för jägare att gå snabbt, annars kunde hon komma
utom hörhåll.
Röjbackens Seija, den elegante konstnären, som när
det flöt på kunde utföra de mest briljanta prestationer.
KåGe kom att bli en banbrytare inom vår sektor,
genom att lämna garantier på sina valpar mot exempelvis patella, epilepsi och jaktligt ointresse.
1969 kom Dolly 6:a i svenska skallkungtävlingen, som hon sedan vann 1971. Dolly blev en
framstående avelstik. Nu följde framgångarna slag
i slag.

Karl-Gustav , eller ”KåGe” som han kallades i
hund-kretsar, kom till Sverige redan som tonåring,
men återvände till hembyn Malax för att driva
föräldrargården, vilket var visade sig vara mycket
tuffare än han föreställt sig. 1969 återkom familjen
till Sverige och Skinnskatteberg. Med på resan var finska spetsarna Dolly och Raivon Jaska.
Han hade redan fött upp en kull valpar (Dolly x
Kaippa) i Finland och där registrerat kennelnamnet ”Röjbackens”.

Röjbackens Netta

Redan under den svenska riksutställningen 1969
i Gävle blev vi bekanta och snart fördjupades vår
vänskap. KåGe visade en mycket stor ambition och
kunskapstörst. Otaliga var de kvällar när han ringde
och diskuterade såväl svenska som finska Hundar.
Finska Spetshundsklubbens årsböcker fanns alltid
med och alla betydande blodslinjer inom rasen
kunde han utantill. I motsats många andra satsade
han på en stark tiklinje. Det var viktigt att hans tikar
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1975 vann Röjbackens Tanja riksutställningen i
Bollnäs och samma år segrade hans import Siriklin
Sippi svenska skallkkungsfinalen.
1977 blev Röjbackens Seija (e. Siriklin Sippi u.
Röjbackens Sirpa) rasens första internationella dubbelchampion. Seija vinner Söpös minnestävling på
fantastiska 90 poäng.
Flera gånger har kenneln för alltid vunnit SSF:s
finaste vandringspris för uppfödare ”Unos-minne”.
1997 hade kennels framgångar nått Svenska
Kennelklubben och han tilldelades deras finaste utmärkelse för svenska uppfödare, nämligen
Hamiltonplaketten. Den första som utdelades till
någon uppfödare av finsk spets!
År 2000 segrade Röjbackens Isa i Nordiska
Mästerskapet på 86 poäng!
2006 vann Röjbackens Kimu, som första svenskuppfödda hund, BIS vid den finska riksutställningen
och bidrar dessutom till att ägaren, Tommy Svevars
unga kennel – Kiepin - kom att koras till årets uppfödare i Finland 2009!
Allt har inte varit en dans på rosor med ständigt nya
framgångar. Den största motgången kom när han
fick in epilepsi i uppfödningen. Något som kom att
kosta honom stora belopp i form av garantivalpar.
Detta medförde att han därefter blev ytterst noggrann när han skulle ta in nytt blod utifrån.

Staffan Forslund med Röjbackens Tarzan
(Huset i bakgrunden är K-G:s föräldrarhem)

KåGe ringer och vill veta hur det är med våra hundar, diskutera vad han ämnar göra med sina hundar,
eller bara klaga över traktorn som gått sönder. Vi
fågeljägare, som värderar den finska spetsen högst,
skall vara mycket tacksamma över det fina och
långvariga avelsarbete han utfört.

Även inom SSF har han ägnat sina krafter. Han
har varit avelsråd för finsk spets, ledamot av riksstyrelsen, ordförande och sekreterare i sydsvenska
lokalklubben. SSF:s guldnål fick har redan 1978.
Tyvärr så drabbades han av ohälsa. Två hjärtoperationer och medföljande omfattande medicinering
tärde alltför hårt på hans krafter, vilket medförde en
successiv nedtrappning av kennelverksamheten.

Tack broder!

Röjbacken är namnet på den lilla by utanför Malax
där KåGe växte upp, det blev ett av rasens förnämsta kennelnamn och som kom genom åren att producera över 60 champions!

Staffan Forsslund.

Karl-Gustav Ekroos

Vid begravningen var samtliga specialklubbar representerade – Finland, Norge och Sverige, vilket visar
vilken stor betydelse man tillmäter hans livsverk.

Röjbackens kennel

*1/1 1933 – +31/8 2010

För mig personligen är saknaden mycket stor. Att
förlora en vän och diskussionspartner efter 41 år
känns mycket tungt, nu står telefonen tyst, ingen
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”Ukkos Nikki”

Det är ju inget som är självklart när det gäller att
ta över en hund som man aldrig sett och heller inte
vet så mycket om, men på lite premisser så tyckte
jag att visst fungerar den sociala biten tillsammans
med marja, så varför inte? Nu hade jag dömt Nikkis
kullsyster på jaktprov och dessutom hört hur resten
av syskonen fungerade i skogen, så jag var absolut
säker på att alla förutsättningar fanns där.

Ett hundöde

Så dök hon då upp!
Paananen tog med henne från Vallentuna då han
skulle upp, så jag hämtade henne vid hans bil nere
i samhället. Jag möttes av en mycket glad voffe
som utan tvekan kom fram och ville vara med, så
den biten löste sig absolut direkt, nu återstod bara
Marjas reaktion...
Marja är egentligen en mycket trygg dam som inte
bryr sig så där väldigt om vad som händer i omvärlden så länge det passar henne någorlunda, men
det var trots det med spänning jag såg fram emot
deras möte.
Väl hemma släppte jag ut Marja medan jag hade
Nikki i koppel fortfarande, de nosade på varandra i
två sekunder sedan var det som om dom känt varandra hela livet, ett riktigt antiklimax egentligen.
Efter den stunden har jag två hundar som är dom
absolut bästa vänner jag har sett under hela min
hundkarriär.
De kan ligga och tugga på samma ben, och har ännu
aldrig rykt ihop på alvar en enda gång under tiden
hon funnits hos mig.
Däremot märktes det rätt väl att Nikki hade tillbringat sitt liv i en hundgård fram tills nu, jag har
aldrig sett någon hoppa så högt t.ex. av att en telefon ringde, nu blev hon relativt fort även van med
sådana saker, så allt sådant fungerar numera smärtfritt.

Hon kom en novemberdag från kisa via stora
Stockholm för att landa på den Jämtländska lansbygden. 3 år var hon då, så hon var ingen purfärsk
osäker valpspoling som skulle få nytt hem precis.
Nu tänkte jag berätta den första halvan av hennes
historia, så kommer avslutningen förhoppningsvis
om ca 5 år...
Historien börjar egentligen för runt 10 år sedan då
jag letade efter min blivande nuvarande hund. Jag
hade tingat valpar ur ett par kombinationer som jag
trodde skulle bli riktigt bra. Bl.a. så hade jag tingat
en valp hos Paananen i Vallentuna som jag känner
väl sedan tidigare och jag jagar rätt mycket tillsammans med.
Nu blev det inte som det var tänkt där, utan
Paananens tik fick bara en tikvalp, och eftersom
Paananen lovat sin uppfödare, familjen Samuelsson
en tikvalp så fick dom naturligtvis företräde. Så
Nikkis mor Akka hamnade hos Rune B Samuelsson
och allt var frid och fröjd.
Själv hittade jag en valp från Olofsson och Obygdens
Marja hamnade som valp hos mig.
Åren gick och min gammeltik Piki drabbades av
cancer och fick avlivas första veckan i fågeljakten
2006 och i och med det så var Marja den enda skällmaskinen jag hade, så därför börjades det lite smått
att titta efter ämnen till ett nytillskott.
I november 2008 ringde Paananen och undrade om
jag var intresserad av en finnspetstik på nästan 3 år,
vad svarar man på det?
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Jaktligt då?
Fösta hösten blev det ju inte sådär jättemycket av,
mycket beroende på att jag fick henne i november,
men ett par episoder blev det.
Det bar sig inte bättre än att Marja precis börjat löpa
när Nikki kom, så efter att ha laddat upp med nya
batterier i pejlen så bar det av till dom Jämtländska
fjällskogarna där jag vet att jag har mycket fågel den
tiden på året.
Jag upptäckte att hennes sök fungerade mer än väl så
var det bara att hoppas på fågelkontakt.
Första fågelkontakten blev en gammeltupp, den
kom upp och satte sig i en vresig fjälltall runt 40
meter framför snoken på mig, direkt när den satte
sig så var även Nikki där och började skälla på den
nu näbbskärande varelsen i trädet.
30 sekunder var allt jag skulle behövt för att Nikkis
första fågel skulle varit ett faktum, men icke så!
när 10 sekunder återstod till den tilltänkta nådastöten så flyger det några tjäderhönor bara tio
meter från hunden, naturligtvis så är det betydligt
roligare att följa efter dem än att stå och torrskälla
vid en nu tyst tall.
Innan Nikki hade rett ut alla hönflygningar och diverse annat världsliga problem så hade herren i tallen fått nog och bestämde sig för att flytta till lugnare
trakter. Så nära men ändå så långt ifrån kan man väl
säga om den första fågelkontakten. Nästa tillfälle var
även det en tjädertupp. Nikki kom och stannade ett
femtiotal meter framför mig och börjar skälla mot
en tall, nästan direkt släpper en tupp och flyger och
sätter sig för mig helt öppet på ca 40 meter. Snabbt
som attan provar jag komma i läge men precis när
skallet kommer och jag får in den i kikaren så hoppar den av kvisten och drar vidare, ännu en så nära
men ändå så långt borta fågel.
Resten av hösten blev det väl inte så mycket av då
snön satte stopp för den fortsatta utvecklingen. Vi
gjorde trots detta några tappra försök att släppa
henne tillsammans med en rutinerad hund, men det
slutade väl inte med några stordåd det heller.
Hennes största problem var att fågeln satt i träden
och inte på backen, vilket gjorde att det mestadels
bara blev en massa spring efter flyende fågel.
Så det blev till att snällt vänta in kommande höst.

väldigt svårt för att hålla i skallen.
Så till slut en dag när hon kom in i en flock med
tjädertuppar så gjorde hon allt rätt, det enda problemet var att ingen av tupparna ville sitta tillräckligt
länge för att jag skulle hinna dit och avsluta jobbet, men det blev en hel massa skällande och efter
nästan en timmes ömsom skällande och ömsom förföljande så tog det tyvärr slut, och detta utan att jag
hade lyckats få död på något.
När jag en halvtimme senare korsar en stor myr ser
jag till min glädje en tjädertupp i toppen på en gran
ca. 200 meter bort på andra sidan myren.
Nu tänkte jag till för ovanlighetens skull, jag räknade
ut att tuppen förmodligen var en av dom som hon
tidigare jagat, och eftersom dom skar näbb så fort
hon hade kommit nära dom förut så räknade jag
med att även den här skulle göra så.
Jag inväntade Nikki och smög mig sakta längs krondiket som följde över myren och samtidigt skyddade
mig från insyn. När jag sedan ser Nikki börja närma
sig tuppen drar jag mig ut på myren och lägger mig
tillrätta så jag ser tuppen och väntar.
Nu var det lite spännande, skulle min taktik lyckas?
Jodå när voffen närmar sig tuppen kommer mycket
riktigt näbbkraxandet igång, jag väntar otåligt på att
Nikki ska börja skälla, jag ser på tuppen att hon är
nära, och så, till slut kommer skallet.
Jag väntar så länge jag törs (vilket blir ca. 2 minuter)
innan jag skickar iväg en pil från 22 magnumen.
Lyckan är fullständig när tuppen ramlar rakt ned
till en ivrigt väntande Nikki. Jag skyndar mig fram
de 100 metrarna som jag hade till skallplatsen, och
vilken syn!

Hösten 2009
Hela hösten 2009 blev väl egentligen ingen succé.
Visst hon jagade riktigt skapligt om man bortser
från den där lilla detaljen med att skälla. Hon hittade fågel och gjorde väl det mesta rätt, men hade

Tuppen ligger vid Nikkis sida och lyckan är för stunden total!
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Hösten 2010
Efter att hösten 2009 blev en ganska tarvlig tillställning så bjuder 2010 på lite roligare dagar hitintills.
Nikki började redan första dagen med att jaga upp
en orrkull, och som en humla flög en av kycklingarna upp i en frötall ute på ett hygge och satte sig
på nedersta grenen, först glömde jag att osäkra, sedan klickade det och till råga på allt så bommade
jag första skottet dessutom, men nu var världsläget
ett helt annat och kycklingen satt fortfarande snällt
kvar och inväntade nådastöten, så tillslut så hamnade den i gapet på en ivrigt påhejande vovve. Är
det meningen så är det, även för en klant som mig.
Nu har det gått ytterligare några veckor, och utvecklingen går i en rasande fart!
Efter allt oflyt under 2009 så har det varit raka motsatsen under 2010, jag tappade räkningen på antalet
fällda fåglar för henne efter två veckor och inte nog
med det, hon håller i skallen riktigt bra.
Nu kan jag väl säga att hon är en jakthund och dessutom tror jag trots sin ålder att hon kommer att bli
riktigt bra, då hon redan en del dagar blixtrar till
och gör till och med mig häpen.
Nåja nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men
om allt faller på plats så kommer hon trots en del
belackare att bli en trädskällare som mer än väl lever
upp till bördan som ”Ukko” släktet innebär.
Hursom, så är hon ej den självmordsbenägna jycke
som för två år sedan kom (det är en annan historia),
utan nu när hon jagar så är det den hund jag hitintills haft som ser ut att ha roligast, m.a.o hennes
totala lycka i att få vara i skogen har jag ännu inte
sett hos någon annan hund, varken av dom jag ägt,
dömt eller jagat med, så bara det är belöning nog.
Nu är det bara att fortsätta och eventuellt så kommer vi att göra jaktprovspremiär snart, men den historien och även resten av hennes leverne får jag väl
ta i ”episod II” om si sådär 5år...
Kela Sivfertsson

Det såg ut som att man sprängt en kudde där, och
mitt i detta härliga virrvarr står en mycket lycklig
finnspets. Av bara farten så hann hon med att skälla
lita halvdant på en tjäderhöna samma dag som också fick vandra vidare till de sälla jaktmarkerna. Ja ja
nu var nollan spräckt i alla fall!
Hon hann även med lite av varje under hösten, bl.a.
gjorde hon några vägruscher som gjorde att man
höll på att få hjärtfel, hon kom även på den brillianta idén att jaga järv vid något tillfälle, men över
det stora hela var det mestadels stolpe ut hela tiden.
Dock visade hon ett antal gånger att om hon bara
såg fågeln så skällde hon riktigt bra, men som sagt
missflytet grinade oss rakt i ansiktet några gånger
och tillslut så var även hösten 2009 slut utan att resultatet blivit riktigt vad jag hade tänkt mig.

Ukkos Nikki

Årsmöte SSF/ÖVRE NORRBOTTEN
Kallar till årsmöte

Lördagen den 29 januari 2011 kl. 13.00
Lokal: Vaikijaure gården , Vaikijaure( vägen mot kvikkjokk)
Ärenden: Enligt stadgarna och prisutdelningar.
Motioner skickas senast 12 januari till:
Stefan Stålnacke, Parakkagatan 14, 980 10 Vittangi.

Styrelsen. Välkomna!
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SJCH SUCH NUCH Pohjanukon Tuima
S48783/2007
e SUCH SJCH Rönnbäckens Olle
u FINUCH FINSJCH SUCH SJCH
Pakkarustan Sindi
Ägare: Martin Markusson
Uppfödare: Henna & Seppo Pohjanoksa Lapua
Jaktprov:
090820 78p Åsele
100902 85p Åsele
100928 79p Åsele
Utställning:
090214 Bredbyn CERT BIR BIS2
090329 Åsele Cert
090613 SKK Int Vännäs CERT RCACIB
100704 NKK Int Trondheim CERT BIR CACIB

SJCH SUCH, NUCH, Nordv-07
Stenslands Bessan
S18848/2005
e. Tjibas Ero S39854/99
u. Stenslands Fanta S59352/95
Ägare: Anders Brismo, Brottby
Uppfödare: Torbjörn Sedin, Överhörnäs
Jaktprov:
18/10 2010, Börtnan 77p
16/8 2010 Kalix SFF NKI, 77p
18/9 2009 Björnberget 77p

SEUCH Tarro
S12469/2005
E: S UCH Siipis Tikko S 33085/96
U: SE JCH Tjäderfjäderns Diva S35053/2001
Uppfödare: Mats Larsson, Sävar
Ägare: Ingela Lindbäck, Överstbyn
Utställning
20071124 Cert Aina Lundmark
20090307 Cert Thomas Eriksson
20100711 Cert Dan Ericsson
Jaktprov
20071020 utlyst Arvidsjaur 61 p
20071021 utlyst Arvidsjaur 54 p
20090823 utlyst Arvidsjaur 66 p

1

INTJCH, FIJCH, SJCH, FIUCH
SULKAMÄEN SISU
FIN19264/05 e. Kaha u. FIJCH Pystykujan Risse
Uppfödare: Tuomo och Riitta Toivanen, Järvenpää Finland
Ägare: Juha Lilja, Vanda Finland
Utställning:
20090405 Mäntsälä CERT
20090426 Lahti Int. CERT
20090524 Sysmä
CERT
Jaktprov:
20061003 Savukoski
91 p. 1/8
20061118 Ilmajoki
77 p. 1/8
20071202 Uurainen Int. 84 p. CACIT 1/14
20080907 Savukoski Int. 84 p. CACIT 1/9
20100821 Jokkmokk Int. 85 p. CACIT 1/3

SE UCH TÅLSMARKS ZACK
S33830/2004
E. SUCH SJCH Rönnbäckens Moltas
U. SUCH Överjuktans Mirva
Ägare : Lennart Mårtensson, Strömsund
Uppfödare: Ulf och Britt Grabbe, Umeå
Jaktprov:
Rörligt 65p 2:a pris
Utställning:
Matfors 20091206 CERT BIR
Åsele 20100328 CERT
Östersund: 20100529 CERT BIR

SE JCH Olbons Shakira
S 37726/2007
e. SE UCH, SE JCH Börknäs Kirro
u. SE JCH Sörlidbäckens Kita
Ägare/uppfödare: Peter Persson, Storuman
Utställning
2009-04-18 Storuman 1:a UKL
Jaktprov
Utlyst 2010-08-17 Åsele 1:a 76 p
Utlyst 2010-08-21 Vilhelmina 1:a 75 p
Rörligt 2010-09-02 Storuman 1:a 76 p
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Utlyst jaktprov i Porjus 25-26/9-2010
Lördag.
Lördagsmorgon bjöd på bra yttre förhållanden svag
vind 2grader 6 hundar hade kommit till start.
Bäst lyckades Brännmyrans Baloo ägare Karin
Engström som på 2 fåglar fick 62 poäng,
Odensalaskogens Kasper ägare Magnus Lidberg 60
poäng, kolgårdens Råssko ägare Jan Jatko 56 poäng,
Nappe ägare Birger moren 56 poäng, Kiira ägare
John Wallberg 9 poäng, Brännmyrans Amira ägare
Patrik Samuelsson 4 poäng.

Internationellt jaktprov i Jokkmokk
21-22/8-2010
Då var det dags för den första prov helgen för SSF/
ÖN:s del, alla var spända på om fågel föryngringen
skulle vara lika dålig som förra året.
Lördag 21/8
3 hundar hade kommit till start dom yttre
förutsättningarna var, lite regndis +10 grader och
vindstilla..Bästa hund var Sulka mäen Sisu som med
4 Fm,3F,3Ps,1Fs fick ihop hela 85 poäng ,CACIB.
Näst bäst blev Kolgårdens Råssko med 1Fm,1F,1Ps
fick ihop 41 poäng, därefter kom Nappe som med
2Fm,2F, fick ihop 19 poäng. Sulkamäen Sisu med
Ägare Juha Lilja blev klar SJCH i och med detta
första pris, ett stort Grattis.

Söndag.
Söndags morgon bjöd på svag vind och noll gradigt
6 hundar hade kommit till start. Bäst lyckades även
denna dag Brännmyrans Baloo ägare Karin Engström
som med 4 fåglar fick ihop 67 poäng, Nappe ägare
Birger Moren 65 poäng, Odensalaskogens Kasper
ägare Magnus Lidberg 62 poäng, Kolgårdens
Råssko ägare Jan Jatko 56 poäng Kiira ägare John
Wallberg 7 poäng, Brännmyrans Amira ägare Patrik
Samuelsson 5 poäng.

Söndag 22/8
2 hundar hade kommit till start dom yttre
förutsättningarna var blötväder och svag vind bäst
lyckades denna dag Kolgårdens Råssko som med
3Fm,2F,1Ps fick ihop 57 poäng, därefter kom
Nappe som med 2Fm,2F,1Ps fick ihop 51 poäng.

Jag vill tacka hundägare och domare för en trevlig
helg
Provledare/Ove Sjöström

Jag vill tacka domare och hundägare för en angenäm
och trevlig helg SSF/ÖN riktar ett stort tack till
Birger Moren som ordnade logi och samlingslokal
för dom deltagande. Det är väldigt roligt när medlemmar ställer upp på detta sätt och det uppskattas
av oss övriga.
Provledare/Ove Sjöström

UTSTÄLLNING I ÅSELE

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 27 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 Bagaregatan 16, 910 60 Åsele tel 070-3664479
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 18 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
POSTGIRO nr 485 676-1. Valpklass 50:- övriga klasser 300:Servering finns i isladans värmestuga.
Besök gärna Åsele Vintermarknad samtlydnadstävlingen på fredagskvällen
Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, samt Stövare, blandade raser.
Norrbottenspets och Finskspets på söndag.
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RIKSUTSTÄLLNING 2011
I JOKKMOKK

SSF Övre Norrbotten inbjuder till utställning
för Norrbotten spets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 3 APRIL 2011
PLATS: Ridhuset i Jokkmokk Domare: Staffan Forslund
ID-vaccinations kontroll mellan 09.00 och 10.00
Chipläsare finns på plats

Skriftlig anmälan skickas till:

Gerd Karlsson. Polhemsgatan 3. 983 33 Malmberget. Tele: 0970-202 08
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på.
Bankgiro nr 59370841
Valpar 6-9 månader gratis övriga klasser 250 kronor

Sista anmälningsdag 25 mars!

SSF Övre Norrbotten har servering med hamburgare! Välkomna!

Riksårsmötet 2011
i Jokkmokk

Lördagen den 2 april kl. 13.00
på Hotell Jokkmokk i Jokkmokk
Rum och supé bokas på Hotell Jokkmokk tel: 0971-777 00
e-post: info@hoteljokkmokk.se
Uppge SSF och vilken lokalklubb ni tillhör vid bokning

Upplysningar:
Ove Sjöström tfn: 0970-20208 / 070-1302545
Vill ni ha hund på rummet kolla vid bokningen!

Välkommen önskar SSF Övre Norrbotten!



Skallkungen
2010

9-10 okt i Jokkmokk
Specialklubben för skällande fågelhundar (SSF)
Övre Norrbotten anordnade skallkungen 2010 i
markerna runt Jokkmokk-Porjus, förläggningen var på Hotell Jokkmokk i Jokkmokk. Två
representanter från riksstyrelsen var på plats
under tävlingsdagarna och de hade med sig ett
pris i form av ett tennfat som skulle tillfalla vinnaren. Priset var skänkt av SSF-Riks.
Fågeltillgången var hygglig men de var något skygga. Söndagens prov fick dessutom väldigt kraftiga
vindar och det gav svåra förhållanden för hundarna.
Hundägare och arrangörer var väldigt nöjda med
arrangemanget denna skallkungshelg och en mycket
trevligt och trivsam stämmning uppehölls sig under
hela helgen.
Lördagens prov!
Luokanjarkas Isabella, ägare Karl-Anders Karlsson,
Järvsö SSF/Gävleborg var i ledningen efter dag ett
med Bietarbaktes Nelli, ägare Björne Hagström,
Borlänge SSF/Mellansverige som god tvåa. Isabella
hade tre fulla jobb med två berömdvärda markeringar och en nöjaktig nästan full
poäng i sök. Fulla poäng i förmåga att finna fågel och förföljandet, hon slutade på 77 poäng
och tog därmed en 1:a.
Bietarbaktes Nelli hade tre fulla
jobb med tre berömdvärda markeringar, men hade inte fullt i kolumnerna för sök och förföljande,
hon slutade på 75 poäng och
blev därmed tvåa. På tredje plats
under lördagen var Tjäderlekens Mirja, Ägare Per-Arne
Hoflin, SSF/Jämtland/Härjedalen som med ett fullt jobb
med berömdvärd markering
och fullt i kolumnerna för
sök, förmåga att finna fågel
och förföljandet. Hon slutade på 64 poäng och blev
därmed Trea.
Ove Sjöström ordförande i
SSF Övre Norrbottten

Söndagens prov!
Söndagens prov blev inte så upplyftande då vinden
var hård, näst intill storm på vissa områden. Trots
detta var alla vid gott mod och for iväg till sina provområden. Titelförsvararen Sörlidsbäckens Chili,
ägare Göran Hellström. Storuman SSF/Västerbottens Lappmark lyckades bäst denna blåsiga dag med
68 poäng. Som god tvåa denna dag var Luokanjarkas Isabella, ägare Karl-Anders Karlsson, Järvsö
SSF/Gävleborg med 63 poäng. På tredje plats med
31 poäng kom Ukkas Lissa, ägare Jan Ottosson, Åsarna SSF/Jämtland/Härjedalen. Detta Innebar att
LUOKANJARKAS ISABELLA
Blev årets SKALLKUNG 2010

LUONKANJARKAS ISABELLA
SKALLKUNG 2010!
Isabella är en tik på tre år som nu tog sitt tredje
första pris och kan inte bara titulera sig som Skallkungsvinnare 2010 utan även som SEJCH. Detsamma gällde tvåan Bietarbaktes Nelli som tog
sin tredje etta och blev därmed dubbelchampion
SEUCH SEJCH.
Från provledarna!
Från provledarhåll vill först TACKA alla domare
som ställde upp och dömde denna Skallkungshelg
2010. Deras redogörelser för vad som hänt i skogen var mycket bra och det i sin tur gjorde vårat
jobb smidigt och enkelt. Sedan vill vi TACKA alla
sponsorer som har ställt upp med priser och gjorde
det möjligt att vi fick väldigt fina prisbord, även ett
stort TACK till alla som arbetat med att ”ragga” priser, och ett stort TACK till Hotell Jokkmokk för ett
mycket bra boende och service för alla deltagare.
Provledarna Skallkungen 2010!
Ove Sjöström & Michael Holmberg (se bild nedan)



Skallkungen

LUOKANJARKAS ISABELLA

Skallkung
2010
Äg. K-A Karlsson

2010 Jokkmokk

Uppfödare: Jan Andersson, Ljusdal

Resultat

1:a Luokanjarkas Isabella ........77p
2:a Bietarbaktes Nelli ...............75p
3:a Sörlidbäckens Chili ............68p
4:a
5:a
6:a
7:a
8:a
9:a
10:a
11:a
12:a
13:e
14:e
15:e

Tjäderlekens Mirja ............................. 64p
Ukkos Lissa ......................................... 61p
Kiepin Kaira ........................................ 61p
Kolgårdens Troj .................................. 55p
Viterlidens Kita ................................... 52p
Pystykujan Pomo ............................... 46p
Röja ..................................................... 45p
Fort Hjort Jeppe .................................. 42p
Utterdalens Pajjo ................................ 38p
Tjäder Fightens Roy ........................... 30p
Latanjarkas Ruff ................................. 28p
Stenslands Bessan ............................. 26p

Huvudsponsorer • Huvudsponsorer • Huvudsponsorer • Huvudsponsorer

NTT

Kiruna • Gällivare
Tel. 0980-100 35

www.BoschCarService.nu

TotalTech AB

Vi tar hand om bilen

El&Diesel

J-E GUSTAFSSON
MASKIN AB

Skellefteå • Tel. 0910-71 11 00 • Fax. 0910-71 11 10
SERVICE/REPARATIONER • KOPPLING • BROMSAR • AVGASSYSTEM • DIESEL
FELSÖKNING • FÖRBEREDELSE FÖRE BESIKTNING • FÖRSÄKRINGSSKADOR
LUFTKONDITIONERING • BILVÄRME • BILRADIO • NAVIGATION

www.edskelleftea.se



GÄLLIVARE

Huvudsponsorer • Huvudsponsorer • Huvudsponsorer • Huvudsponsorer

Gävleborg ....................................... 77p

1:a

Kvalificering 86 poäng:

1:a Luokanjarkas Isabella
S 28400/2007
Fnsk spets: Tik
Född: 2007-03-31
Far: Börknäs Kirro
Mor: Latanjarkas Jaana
Ägare: Karl-Anders Karlsson, Järvsö

Skallkung
2010
Mellansverige ................................. 75p

2:a

Kvalificering 82 poäng:

2:a Bietarbaktes Nelli
S 24528/2006
Finsk Spets: Tik
Född: 2006-03-11
Far: Latanjarkas Ruff
Mor: Bielites Pexi
Ägare: Björne Hagström, Borlänge

Västebottens Lappmark .................. 68p

3:a

Titelförsvarare

3:a Sörlidbäckens Chili
S20027/2006
Finsk Spets: Tik
Född: 2006-02-27
Far: Börknäs Kirro
Mor: Sörlidbäckens Aya
Ägare: Göran Hellström, Storuman

Tel. 0951-100 17• www.tryckeriet.nu



Jämtland-Härjedalen ....................... 64p
Kvalificering 92 poäng:

4:a Tjäderlekens Mirja
S29621/2006
Finsk spets: Tik
Född: 2006-03-27
Far: Tjäderlekens Zikko
Mor: Jahti-Impan Trilla
Ägare: Per-Arne Hoflin, Ljungdalen

Vakans 1 ......................................... 61p
Jämtland/Härjedalen
Kvalificering 90 poäng:

5:a Ukkos Lissa
S22322/2006
Finsk Spets: Tik
Född: 2006-02-23
Far: Röjbackens Käck
Mor: Akka
Ägare: Jan Ottosson, Åsarna

Västerbottens Kustland .................. 61p
Kvalificering 86 poäng:

6:a Kiepin Kaira

S34999/2008
Finsk Spets: Hane
Född: 2008-01-10
Far: Rippelläsien Nipa
Mor: Röjbackens Kimu
Ägare: Tommy Jonasson, Robertsfors



Övre Norrbotten .............................. 55p
Kvalificering 80 poäng:

7:a Kolgårdens Troj
S62453/2003
Norrbottenspetspets: Hane
Född: 2003-10-25
Far: Skarbergets Jaxon
Mor: Jomobackens Sindy
Ägare: Jan Ludvigsson, Kiruna

Norrbotten spets

Kennel Nalta Äljest
Janne & Anna-Karin Engman
Lakafors

Vakans 2 ......................................... 52p
Västerbottens Lappmark
Kvalificering 87 poäng:

8:a Viterlidens Kita

S59095/2007
Finsk Spets: Tik
Född: 2007-08-23
Far: Ailatis Seppo
Mor: Viterlidens Anja
Ägare: Thomas Jonsson Kristineberg

Vakans 5 .......................................... 46p
Västerbottens Lappmark
Kvalificering 83 poäng:

9:a Pystykujan Pomo
S58929/2007
Född: 2005-04-25
Finsk Spets: Hane
Far: Hakojen Patu
Mor: Pystykujan Riikka
Ägare: Enar Skoglund, Vilhelmina

Kiruna



Vakans 3 .......................................... 45p
Västerbottens Lappmark
Kvalificering 85 poäng:

10:a Röja

S33012/2004
Norrbottenspets: Tik
Född: 2004-04-08
Far: Pötbobäckens Hjalle
Mor: Kroknäbbens Zindy
Ägare: Leopold Eriksson, Härnösand

Medelpad ........................................ 42p
Kvalificering 84 poäng:

11:a Fort Hjort Jeppe

S32794/2008
Finsk Spets: Hane
Född: 2008-02-20
Far: Rippeläisen Nipa
Mor: Tiukka
Ägare: Matti och Lea Torvela, Söråker

Vakans 4 ........................................ 38 p
Ångermanland
Kvalificering 84 poäng:

12:a Utterdalens Pajjo
S26326/2006
Född: 2006-03-28
Finsk Spets: Hane
Far: Friesgårdens Remo
Mor: Tjärstubbens Yksi
Ägare: Mats-Olov Matsson, Backe

0

Västerbottens Lappmark ................ 30p
Kvalificering 88 poäng:

13:e Tjäder Fightens Roy
S49233/2008
Finsk Spets: Hane
Född: 2008-06-18
Far: Tjäderfjäderns Fido
Mor: Katajahaan Jurla
Ägare: Carl Jones, Åsele

- Gällivare Nedre Norrbotten ........................... 28p
Kvalificering 87 poäng:

14:e Latanjarkas Ruff
S29860/2003
Finsk Spets: Hane
Född: 2003-04-04
Far: Rosko
Mor: Ailatis Mirva
Ägare: Evert Lindberg, Arvidsjaur

Norrbottens Kust & Inland ............ 26p
Kvalificering 77 poäng:

15:e Stenslands Bessan
S18848/2005
Norrbottenspets: Tik
Född: 2005-01-16
Far: Tjibas Ero
Mor: Stenslands Fanta
Ägare: Anders Brismo, Brottby

1

Övriga sponsorer

BAGGE ByGG AB
Jokkmokk

• Ulf Erikssons Transport
• Thomas Falks Last
• Jokkmokks Tenn
• Statoil, Jokkmokk
• KGS
• Vinab
• Geracom
• Kontex
• Björkmans last
• Digit
• Bälinge Vapen

GÄLLIVARE TEL 0970-128 10

MASKINER
VERKTYG
SKYDDSUTRUSTNING
SERVICE
HT-TVÄTTAR
SVETSMASKINER
ARBETSKLÄDER

INDUSTRINS INKÖPSSTÄLLE

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

Ägare: Karl-Anders Karlsson, Järvsö
Uppfödare: Jan Andersson, Ljusdal

Sörlidbäckens Chili

Ägare/uppfödare:
Göran Hellström, Storuman

Bietarbaktes Nelli

Ägare: Björne Hagström, Borlänge
Uppfödare: Kjell Rosberg, Sorsele
Skallkungen 2010 Skallkungen 2010 Skallkungen 2010 Skallkungen 2010 Skallkungen 2010
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Staffan Forsslund

till och med ge tydliga avtryck i historieböckerna,
men någon framåtsyftande avel var det inte, för det
är omöjligt att bedriva med en enda tik och två valpkullar efter en och samma hanhund.
Med avel syftas att åstadkomma en förändring av
en ras eller av en grupp inom rasen, inte att endast
göra oss jägare och utställare nöjda. Ju flera egenskaper man vill förändra desto längre tid tar det
att nå det uppsatta målet. Eftersom en mycket stor
andel av valpproduktionen sker hos en- till tvåtiksägare, så har klubben för detta ändamål avelsråd,
vars uppgifter bland annat måste bestå i att få dessa
små uppfödare att samverka i någon sorts helhet,
så att det även inom den delen kan inordnas i ett
framåtsyftande avelsprogram. Med detta menar jag
inte endast, det nog så viktiga defektbekämpningsprogrammet, utan att man arbetar mot långsiktiga
förändringar av olika exteriöra och mentala egenskaper inom rasen.

Staffans ruta

Två kända hundraser.
Det finns två raser som troligen mera än andra varit
utsatta för rent vetskapliga avels- och urvalsmetoder.
Det torde vara schäfer och vallhunden bordercollie.
Schäfern har under mycket lång tid varit föremål för
statlig uppfödning i många olika länder och dessutom varit väldigt populär hos privata uppfödare.
Den skulle vara allt från livsfarlig vakthund av militära hemligheter till timid blindledarhund dessutom en vacker utställningshund. Trots allt enormt
arbete som lagts ned genom åren på olika avelsprogram och testsystem så måste man tyvärr dra den
slutsatsen att mycket lite har hänt.

Avel eller endast uppfödning,
vari ligger skillnaden?
Många anser troligen att det inte föreligger någon
skillnad mellan dessa båda. Samtliga som levererar
hundvalpar kallas ju för uppfödare. Men oavsett
om uppfödaren är den mest seriöse eller inte, är
det inte alls säkert att denne bedriver någon avel
utan endast uppfödning.
Vad är då skillnaden?
Jo, den som bedriver avel har ett långsiktigt avelsprogram, som utgår från att utveckla vissa specifika
egenskaper hos sin uppfödning. Det finns vissa
egenskaper som man inte är riktigt nöjda med hos
avkommorna och som man långsiktigt vill förbättra. Om tillräckligt många större uppfödare bedriver
avel efter ett långsiktigt program så kommer rasens
egenskaper att varaktigt förändras.

Hos bordercollien avlade man endast på två egenskaper, lydnad och vallning. Under en lång tid fick
inte rasen ställas ut för att undvika exteriör avel. Vid
årets SM i lydnad kom första schäfern på 25:e plats
medan bordercollien helt dominerade resultatlistan!
Jag tycker det säger nästa allt. Har man för många önskemål, av vilka några kanske helt motsäger
varandra, så sker ingen utveckling.

Den som endast bedriver uppfödning har endast
som målsättning att för stunden föda upp så duglig avkomma som möjligt. Enklast förklaras detta
genom tillfällighetsuppfödaren. Denne har just nu
en tik som är dubbelchampion och bestämmer sig
att ta ett par valpkullar undan henne. Målsättningen
är nöjda valpköpare och sedan i sista kullen behålla
en valp som skall bli nästa generations jakthund.
Genom att göra ett lyckat val av hanhund, kan detta
ge väldigt bra avkomma och vi valpköpare är jättenöjda. Är kombinationen ovanligt lyckad kan den

Nu menar jag inte att vi skall slopa de exteriöra
kraven för våra raser, vi har ju även ett rasarv att
ta hand om, utan att vi skall tänka på att ta en bit
i taget i avelsarbetet i annat fall är risken stor att vi
inte kommer att märka någon varaktig utveckling.

Staffans ruta


Utställningar 2011
Tillfälle

Ort

Typ Arrangör

Dag Not.

20110130-000 ROBERTSFORS nat SSF/ Västerbottens Kustland

SÖN

20110206-000 MORA

nat SSF/ Mellansverige

SÖN

20110212-000 HÖGFORS

nat SSF/ Syd

LÖR

20110219-000 BREDBYN

nat SSF/ Ångermanland

LÖR

20110305-000 KALIX

nat SSF/ Norrbottens Kust & Inland LÖR

20110327-000 ÅSELE

nat SSF/ Västerbottens Lappmark

SÖN

20110403-000 GÄLLIVARE

nat SSF/ Övre Norrbotten

SÖN Riksutst.

20110409-000 STORUMAN

nat SSF/ Västerbottens Lappmark

LÖR

20110417-000 STÖDE

nat SSF/ Medelpad

SÖN

20110528-000 ÖSTERSUND

nat SSF/ Jämtland-Härjedalen

LÖR

20110605-000 ALFTA

nat SSF/ Gävleborg

SÖN

20110806-000 MALUNG

nat SSF/ Mellansverige

LÖR

20111119-000 ÄLVSBYN

nat SSF/ Nedre Norrbotten

LÖR

20111126-000 VEMDALEN

nat SSF/ Jämtland-Härjedalen

LÖR

20111204-000 BIRSTA

nat SSF/ Medelpad

SÖN

Utställningar 2011
T-shirt
Jägargrön med logga på vänster
bröst enligt bild pris 125:- + porto

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

Kepsar
Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 150:- + porto

Beställning:
Anders Jonsson
Timotejvägen 37 931 45 Skellefteå
070-624 22 51, anders_02@passagen.se
37

Nya samnordiska utställningsbestämmelser
från 2011-01-10
Viktig information till funktionärer och utställningsansvariga inom SSF.
Vårt rasdata som de allra flesta av våra lokalklubbar använder för att göra katalog och resultatlistor går
fortsättningsvis inte att använda fullt ut som tidigare.
Ni kan även i fortsättningen använda SSF-Klubb till att göra katalogen, men den resultatlista som
ni tidigare kunnat skriva ut från SSF-Klubb går inta att använda från och med 2011-01-10.
Det ni nu gör framåt, är att ni måste beställa nya kritiklappar och resultatlistor från SKK och
precisera att det gäller utställningar med nya regler efter 2011-01-10.
De beställer ni här:
Distributionsservice AB, Box 620, 151 27 Södertälje.
Tel: 08-550 949 80, fax 08-550 665 60 eller e-post: info@distributionsservice.se
Resultatlistan måste ni fylla i manuellt, SKK har lovat att det ska finnas en lista i PDF format som man ska
kunna fylla i på datorn, spara och skriva ut, men i dagsläget är detta inte klart. Det finns en idag på SKK:s
hemsida under "Blanketter Funktionär" men den gäller bara fram till 2011-01-10.
Därför uppmanar jag alla att beställa nya prislistor och kritiklappar för utställningar från och med 2011-0110 från SKK. OBS! Detta gäller utställningar från och med 2011-01-10.
Vi i riks arbetar idag med att lösa detta då det finns flera arternativ, ett är att uppdatera vårt rasdata, där har
vi lite problem med att vårt rasdata verkar vara byggt på en plattform som väldigt få kan admininistrera
och uppdatera. Vi har idag att förlita oss på en enda person vad gäller uppdateringar av programvaran
SSF-Klubb.
Ett annat alternativ är att bara ha kvar katalogen i rasdata, lokalklubbar redovisar på manuellt ifyllda listor,
skickar till resultatansvarig, som sen redovisar som vanligt till SKK. Där kan vi idag välja om vi vill fortsätta
att redovisa resultat på papper eller via webb. Att redovisa via webb ger en lägre stambokföringsavgift. Det
är inte en fråga för lokalklubbarna utan de skickar precis som tidigare in resultatlistor (de nya) till SSF:s
resultatansvarig för utställningar.
Nästa alterantiv är att ansluta oss till SKK:s Katalog via PC. Detta kräver att vi tecknar licenser för antingen
lokalklubbar eller regioner som hanterar utställningarna. Denna programvara fungerar så att man knappar
in alla hundar, sen tankar man ner dessa hundar från SKK:s databas. Det kostar då en viss peng per hund.
Sen kan vi då skicka in resultat till en lägre stambokföringsavgift. Fördelen med denna programvara är att
det är SKK:s dataavdelning som administrerar och uppdaterar programvaran.
Vi kan idag bara konstatera att SSF – Klubb idag inte fullt ut går att använda med de nya
utställningsbestämmelserna.
Nu löser vi detta enligt första alternativet ovan, katalogen görs i SSF-Klubb, resultatlistor och kritiklappar
beställs av ansvarig lokalklubb från SKK.
När vi har en annan lösning så återkommer
vi med mer information.
Lennart Jönsson Ordf. SSF
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Nya samnordiska utställningsbestämmelser
från 2011-01-10

Jag tänkte informera om vad som kommer att gälla från och med 2011-01-10 när dessa regler börjar
tillämpas. Informationen riktar sig både till våra funktionärer och till våra medlemmar. Först den gamla
graderingen på kvalitetspriserna på den enskilda hunden 1:a, 2.a, 3:a, 0:a och KEP ersätts av benämningarna
Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified och Cannot be judged.
Se delvis bilden "Översättning gamla kontra nya prissättningen”. En annan viktig del är att klasserna överlappar
varandra i ålder, det är upp till er hundägare att välja vilken klass man vill starta i. Ålder på utställningsdagen är det som gäller för val av klass 2011-01-10. Samt vissa nyheter i övrigt i klasserna
Några exempel:
Valpar (Inofficiell klass) 4-6 mån. eller
		
6-9 mån.
(Inofficiell klass innebär att inga resultat
			
registreras i hundens papper hos SKK).
Jaktligt omeriterad hund
		
		
		
		

15 mån. på utställningsdagen. Kan välja att starta i
Juniorklass, Unghundsklass eller Öppen klass
18 mån på utställningsdagen.Kan välja mellan
Unghundsklass och Öppen klass.
24 mån på utställningsdagen kan ställas ut i Öppen klass.

Jakligt meriterad hund
		
		

15 mån. på utställningsdagen och minst ett tredje pris på 		
jaktprov så får den anmälas till Bruks/Jakt-hundsklass.
Här kan hunden få ett CK om den håller den kvaliten.

		
		

Tre st CK och ett andra pris på jaktprov är vad som krävs
för ett SEUCH (svenskt utställningschampionat).

		

Se mer info nedan.

Juniorklass Viktigt!
		
		

Kan enligt Utställnings- och Championatbestämmelserna inte tävla om CACIB, trots att det ser så ut i
bedömningsordningen! Har påtalat detta till SKK.

Champion och Veteran

Nytt är att det sker en kvalitetsbedömning.

Endast hundar med Excellent i kvalitet går vidare till konkurrensen.
Certifikat delas för samtliga raser ut i BHKL/BTKL (Bästa hane resp bästa tik) till bästa hund som är
berättigad att tävla om certifikat. Precis som tidigare kan oplacerad hund i BHKL/BTKL tilldelas cert om
ingen av de placerade är berättigade.
Reservcertifikat är nytt (ljusblått) delas ut till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat.
Övrigt regler enligt certifikat.
Krav på våra hundar för ett Svenskt utställningschampionat SE UCH. Enligt SKK:s Championatsbestämmelser. Tidigare stog det Tre certifikat erhållna i Jkk. Nu står det CK vilket innebär
att det fortfarande är så att fler hundar av tik och hane kan få CK i Jkk.
Tre certifikatkvalitépriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass (jkk) i Sverige och utdelade av minst två domare. Ett av
certifikatkvalitépriserna ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader. Lägst 2:a pris på jaktprov för skällande fågelhundar eller lägst 1:a pris i öppen klass på jaktprov för skällande fågelhundar i Norden erövrat före 2002-01-01.
Detta är ett sammandrag av de viktigaste punkterna vad gäller de nya reglerna som börjar gälla
2011-01-10, för komplett information hänvisas till SKK:s hemsida:
http://kennet.skk.se/skk/?id=723&sprak=sv
Lennart Jönsson
Ordf. SSF
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"Översättning" gamla kontra nya prissättningen
i och med nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10
GAMLA
SYSTEMET

NYA
SYSTEMET

CK

CK
Exc
1:a

VG

2:a
Good

3:a

Suff.

Denna översättningsguide är framtagen av SKK Domarkommitté
som ett stöd vid övergången till de nya kvalitetspriserna.
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15-24 mån

Unghundsklass

9-18 mån

Juniorklass

(inofficiell klass)
4-6 mån
6-9 mån

Valpklass

8 år och äldre

Veteranklass

15 mån och äldre

Championklass

15 mån och äldre

Öppen klass

15 mån och äldre

Bruks-/jakthundsklass
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1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad

1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad

1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad

1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad

Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be
judged

Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be
judged

Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be
judged

1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad

Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be
judged

Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be
judged

1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad

Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be
judged

1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
Disqualified
Cannot be
judged

Utan CK

CK

CK
Utan CK

CK
Utan CK

CK
Utan CK

CK
Utan CK

CK
Utan CK

HP
Utan HP

1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad

Bästa hanhund/
bästa tik

CACIB

R.-CACIB

CACIB

Certifikat

Reserv-cert

Certifikat

Bäst i motsatt kön

Bästa veteran

BIG

BIR

BIM

Bäst i gruppen

Bäst i rasen

BIS

Best in Show

(Inofficiella tävlingar)

Finaltävlingen

Bästa valp

Rapport

gångsplanerna. Vårt arrangemang har lovordats från
flera håll och utan tvekan är det alla ni som hjälpte
till, som står för den förtjänsten. Ett varmt tack och
en stor eloge till alla inblandade.

från Mellansverige
Älgjakten är nyligen avslutad i dessa trakter förutom en del efterjakt för de som känner sig hågade.
Samma visa varje år, den förbannade älgjakten.
Man säger att nu, nu var det allt sista året man
la tid på såna tokerier. För egen del tycker jag att
det är ett elände att bara sitta där och vänta. Det
går bra de första timmarna på måndag förmiddag,
men sen börjar krypet i mig. Det enda man tycker
sig göra är att träna sig på att frysa. Det har gått
så långt att man börjar fundera om man ska skaffa
sig en ”sån” hund också, bara för att få den riktiga
jaktkänslan och slippa sitta på pass. Nej tacka vet
jag när man får dra ut i vidderna med en trädskällare. Man går ut när man vill, fikar när man känner
för det och man går hem när man tycker det får
räcka för den dan. Det är frihet de!

Uttagningen till årets Skallkungstävling blev en
strid ända in på upploppet. Länge såg det ut som
Börje Svensson och Våtsjöbergets Isa skulle bli det
ekipage som skulle få äran att representera vårt
område. Avgörandet kom under den allra sista
uttagningsdagen då Björne Hagströms duktiga
finnspetstik Bietarbaktes Nelli slog till med en 82
poängare. Börje och Isa var ute samtidigt men alla
Skallkungsplaner grusades i samma stund som en
unghare rivstartade någon halvmeter framför Isas
nos och Börjes enda och nog så sanna replik just då
var, nu gick det nog åt helv.... Ja, ungefär så gick det
till då Nelli och Björne knep den ärofyllda platsen
till årets SM-tävling.
Två mycket värdiga representanter för Mellansverige
var det vi kunde skicka till Porjus den 9-10 oktober, Bietarbaktes Nelli och Björne Hagström från
Borlänge. Parets insatser kan man då verkligen inte
klaga på då duon, över allas förväntningar drog det
näst längsta strået och kunde bärga silverbucklan
i årets Skallkungstävling. En strålande insats av
Borlängeparet och vi övriga kan bara lyfta på hatten
och ställa oss i gratulationskön. Härligt jobbat!

Men jag vet också att när nästa år kommer börjar
man lägga plussakerna i vågskålen igen: Köttet vill
man ju ha, lite intressant är det ju i alla fall, kojlivet
och alla kompisar och sen kan man ändå inte vara
ute och jaga fågel när markerna är upptagna av älgjägare.
Vi får väl se, men till nästa gång är jag då ytterst
tveksam?
I vanlig ordning så verkar det som fågeltillgången
varit lite ojämn i landet. För vår del har det kanske
inte varit något kronår men så pjåkigt har det ändå
inte varit.

Underbart är kort, ja nu sjunger det på sista versen
med jakten igen.
Ibland får man funderingar om att man skulle ha
bott någonstans där året började med augusti och
slutade med november, tänk så härligt och jakt
skulle man ha året om. Va bra vi hade mått, inga
onödigt feta hussar och mattar hade det funnits och
hundarna hade varit i kanonform jämt.

Jaktproven har flutit på och det är bara skarproven
frampå vårkanten kvar. Det mest anmärkningsvärda
vad gäller jaktprov är att antalet starter drastiskt
försämrats. En del av förklaringen kan vara att flera
av proven ligger i anslutning till vargrevir, vilket
medför att knappt ingen vill släppa sin hund av den
anledningen. Sen kanske det helt enkelt är så att intresset mättats efter de senaste årens upptrappning
av antalet prov i vårat område.

Det är konstigt med oss människor, det man inte
har så mycket av önskar man att man hade jämt och
det man har jämt, vill man knappt inte ha.
Nej det är nog bra som det är för annars hade man
nog inte uppskattat jakten och hundarna lika mycket och inte tror jag att man hade varit så populär där
hemma heller för den delen.

Kanske ska vi dra ner på antalet utlysta prov och
istället uppmuntra till fler starter på de rörliga? Om
vi drar ner på antalet utlysta så kan vi i stället ha
fler domare på de prov som blir kvar, vilket i sin tur
leder till att man kan ta emot fler hundar på de prov
som är populära och ändå behålla det sammanlagda
antalet starter.

Att bygga upp förväntningar om hur saker och ting
ska bli och gå till, tillhör lite grann av tjusningen
med allt här i livet, vare sig det handlar om jakt
eller andra former av livsnjutning så det är bara att
sätta igång med att drömma. På återhörande och
God Jul på er!
Ronney Skoog

Jakt & Fiskemässan i Grönklitt blev lyckad för vår
del trots att det blev en del nedskärningar utifrån ut42

Årsmöte
SSF Mellansverige håller årsmöte
på Moraparken i Mora
Lördag den 5 februari 2011 kl. 14.00

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2010.
Direkttelefon till Moraparken, telefon 0250-276 00
Kom ihåg hundutställningen söndagen den 6 februari

Välkomna!

Hundutställning i Mora
Vid Moraparken i Mora

SSF Mellansverige anordnar utställning för
finskspets och norrbottenspets.

Söndag 6 februari 2011.
Id och vacc. Kontroll. Kl. 09,00 Bedömning: Kl. 10.00
Domare: Staffan Forsslund
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas /skickas till:
Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung. Telefon 0280- 718 96 (kvällstid).
Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 95 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges
Pg 66 22 24-5 samtidigt med anmälan.
De norrmän som skickar in anmälan till denna utställning, som har norskregistrerade
hundar måste skicka med en kopia av hundens registreringsbevis.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 26 januari, 2011.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Mora! SSF Mellansverige

Hedwigs 3 fågel!!!
4/10-10, snart 6 mån.

Hade tur en blåsig dag...
Första tjädern!
Flera fina upptag men ingen ville sitta. Sedan
Hardrev på 15 minuter (första). Avslutning med
lyckad utgång efter flera till fina försök med skygga
tuppar så sätter sig en efter bara 30 meter i topp
från uppfloget, kunde sedan från platsen jag stod
bara lägga mig ner och skjuta en gungande tupp i
topp, 80 meter bort, livligt påskälld av Hedwig, lite
flax ska man ju ha!
o tuppen kom ned mvh Stefan Lockner
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Rapport

Endast två starter på lördagen och tre på söndagen
gör mig konfunderad varför inte fler tar chansen att
starta sin hund på prov. Kanske jaktivern är viktigare en premiärhelg som denna?
På dessa fem starter blev resultatet två stycken 3:e
pris, ett 2:a pris och en etta på 86 poäng.
Jag är säker på att fler hade haft chans på fina poäng
då vädret var hyggligt och riktigt bra med trygg fågel. Stort grattis till Karl Anders Karlsson som med
sin hund Luokanjarkas Isabella klämde till med sin
andra etta på en vecka. Då stod det liksom utom
alla tvivel vem som skulle representera Gävleborg
på Skallkungen i Jokkmokk. Och hur det gick där
står att läsa på annan plats i denna tidning.

från Gävleborg:
Fågelföryngringen i vår landsdel har varit lyckad i
år, men att påstå att det kryllar av fågel som rapporterande älgjägare gör. Det håller inte jag med
om i alla fall. Trots riktigt hygglig fågeltillgång har
inte jaktprovsverksamheten varit alltför belastande
för domarkåren. Tänk förresten vad fort en jakthöst drar förbi. Alla jakter och utflykter man skall
göra bara visslar till och förbi. Vi får hoppas Kung
Bore håller sig borta en stund till.
Jaktprov i Los 21-22/8 2010
Då var de dags igen. Vi samlades i Handsjökojan
fredagskväll för lottning. Fem hundar var anmälda
till provet. Vaknades tidigt efter en stökigt natt pga.
en närgången fladdermöss som tack och lov Ivan
kunde bära ut. Bäst under dagen lyckades Kolåsens
Riita med 76p. och en elit etta. +12 grader varmt
och svag vind, något varmare till eftermiddagshundarna.Fyra hundar kom till start på söndag
och vädret stort sett lika som igår. Det var dagen
då Luokanjarkas Isabella klev fram. Genomgång av
hennes prov visar att den tre årige finskspetstiken
klämmer till sin första elit etta med hela 86p.
Stort grattis till Karl-Anders Karlsson ifrån Järvsö.
Även gårdagens förstapristagare går till pris idag.
Starkt jobbat, grattis. Vi tackar jaktlaget för lån av
kojan och markerna.
Tack även till alla domare som ställde upp.

Hornslandet 30-31/10
Björn Sundin ordnade ett senhöst prov på sina
marker ute i Hornslandet på ett mycket föredömligt sätt. Bra boende i jaktstuga och förtäring som
hette duga. Jag påstår att man aldrig har ätit rökt
lax förrän man har smakat på Sundins delikata anrättning. Tyvärr kanske inte fågeltillgången var den
allra bästa men ett 3:e pris lyckades i alla fall Håkan
Bergmans Sötmyrans Maja skälla ihop. Flera av de
åtta starter som gicks under helgen konstaterades
fågeltomma i vackert senhöstväder. Men som sagt,
all heder åt Björn och arrangemanget.
Jag passar på att tacka alla domare och provledare
som tjänstgjort under våra prov.
SSF Gävleborg gm Jan Andersson

Resultat
1.Luokanjarkas Isabella ..............59p + 86p
Äg. Karl-Anders Karlsson, Järvsö
2. Kolåsens Riita ...........................76p + 63p
Äg. Johan Hammarström, Ockelbo
3. Tunnelsjöbäckens Wera . ................... 52p
Äg. Pär-Ragnar Frank, Ljusdal
4. Sötmyrans Maja .......................44p + 17p
Äg. Håkan Bergman, Östhammar
5. Pötbobäckens Alka .................... 22p + 7p
Äg. Lars Krantz, Ockelbo
3:an och 5:an är Norrbottenspetsar,
resten Finskspetsar.
Provledare Lauri Keränen

Alftautställningen 2010

Kårböleprovet 28-29/ 8
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BIR BIETARBAKTES AITO
Äg. Anders Lide’n Järbo med domare
Olle B Häggkvist
Fullständigt resultat finns på
SSF Gävleborgs lokalklubbsida.

ÅRSMÖTE SSF GÄVLEBORG
SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte

Lördag 5/2 2011 Kl. 15.00
i Bollnäs på Sävstaås avfallsanläggning.
Guide till möteslokalen finns på hemsidan.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 December.
Kaffe & smörgås

Varmt välkomna!

Årsmöte

SSF Medelpad håller årsmöte
Söndagen den 6:e februari kl. 15.00
Dingersjö Wärdshus, Njurunda
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och prisutdelningar.
Efter mötet subventionerad supé och ”jaktsnack”.
Motioner ska vara sekreteraren Lea Torvela, Båthamnsg 19, 860 35 Söråker
eller via e-post: lea.torvela@glocalnet.net
tillhanda senast den 6/1-11.
Anmälan till supén senast den 1 februari
till kassören Matti Torvela, tel. 060-40972, 070-2672020,
matti.torvela@metso.com

Välkomna!
Styrelsen SSF Medelpad

Foto: Urban Wiklund
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Jaktprov
i Medelpad

…men sämre
i Turingen och vid Skälsjöprovet
Första helgen i oktober genomfördes jaktprov i
Turingen, Ånge. Fem starter genomfördes men
det var ont om fågel och endast ett 3:e pris med
58 poäng gick ut till Fort Hjort Trix, ägare Egon
Rongdén.
I början av november genomfördes ett vardagsprov
med sex starter vid Skälsjön i norra delarna av
Timrå. Fåglarna var skygga och ville inte sitta för
hundarna. Endast Titus, ägare Per Gannå, lyckades
få ett fullt jobb och ett 3:e pris med 58 poäng. I snitt
hittades 2 fåglar/prov.

Två förstapris i Borgsjö...
Helgen den 25-26 september höll SSF Medelpad
jaktprov i Borgsjö, Ånge. Sju starter genomfördes
på sju helt nya provrutor. Resultaten var blandade
vilket säkert till dels kan tillskrivas det oväder
som passerade området natten mellan fredag och
lördag.
Under lördagen var det endast Fort Hjort Jeppe,
ägare Matti och Lea Torvela, som hittade någon fågel
över huvud taget och Jeppe lyckades då få ihop 64
poäng och ett 3:e pris. Snittet blev 1,67 fåglar/prov
under lördag. På söndagen var förhållandena bättre
och framför allt eftermiddagsproven gick bra. Bästa
resultatet uppnådde Fort Hjort Jeppe som klämde
till med 84 poäng och ett 1:a pris. Titus, ägare Per
Gannå lyckades också bra med 80 poäng och ett 1:
a pris. På förmiddagen lyckades Kronohovs Kati,
ägare Mats Karlsson, nå ett 3:e pris med 53 poäng. I
genomsnitt hittades 3,75 fåglar under söndagen.

Per och Titus efter ett lyckat prov...

Årsmöte

SSF/Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte

Lördag 29 januari 2011 i Älvsbyn.
Plats: Älvsbyvärken (Intill Älvsbyhus)

Tid: Kl. 1300

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

Välkomna!

Matti och Jeppe är nöjda...
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Hej på er alla!
Det var ett tag sen sist, men nu är det
dags att betala in medlemsavgiften för
2011.
Med detta nummer av Ståndskall får
Ni inbetalningskortet som är förtryckt
med Ert namn och medlemsnummer.
Kontrollera även ert namn så att det är
rätt stavat och att Er adress stämmer.
Ange betalningsavsändare
Tyvärr så är det så att en del bara betalar
utan att ange vem som skickat avgiften
eller vem avgiften avser, i en del fall
saknas adressen eller så har avsändaren
bytt adress med den följden att tidningen
kommer i retur.
En del av Er kommer att få inbetalningskort som redan tidigare meddelat mig
att Ni inte önskar vara medlem 2011.
Det är bara att ignorera detta, ändringen
kommer att göras för det första numret av
Ståndskall 2011.

Årsavgifter SSF 2011
Lokalklubb

Ord.medl.

Fam.medl.

Övre Norrbotten
Norrbottens Kust o Inland
Nedre Norrbotten
Västerbottens Kustland
Västerbottens Lappmark

350:310:360:320:330:330:360:350:330:320:330:-

50:70:60:50:50:50:50:50:50:50:60:-

Ångermanland
Jämtland/Härjedalen
Medelpad
Gävleborg
Mellansverige
Sydsverige

Väl mött till Årsmötet!
Ivar K. Kassör SSF

Intressant år
2010 har varit ett intressant år med mycket att stå
i, utbildningar av personer i kommittéer, ansökningar av bidrag, styrelsemöten på olika platser i vårt
avlånga land. Att sy ihop detta är ett litet pussel eftersom man hela tiden tänker på kostnader både för
dem som ska delta utan att de ska behöva ta ledigt
från sina arbeten men också för att det inte ska kosta
klubben mer än nödvändigt.
Resultatet för 2010 kommer troligast att vara positivt, medlemsantalet kommer att minska i år men
inte så mycket som jag befarade när budgeten
gjordes. Finanskrisen verkar inte ha drabbat oss i
någon större omfattning. Mer om detta till årsmötet
som kommer att gå av stapeln i Jokkmokk under
April 2011.
Årsmötet 2011
Ni som har långt att åka tänk på att det ofta numera
är billigare att flyga och att beställa biljetter i god tid
innan avresa. Att ta tåget till Arlanda är det smidigaste sättet att ta sig till flyget. Flyg från Arlanda till
Luleå som trafikeras under alla dagar i veckan, tur
och retur kostar ca.1000:-. Man kan sen hyra bil, ta
kontakt med lokalklubbarna i närheten av sin egen
klubb för att samordna resa eller kontakta klubbarna norrut ifall det finns plats att samåka med dem
för att fortsätta resan till Jokkmokk (18 mil).



Tålsmarks Tiger
Tålsmarks Tiger borde kanske ha
döpts om till Tålsmarks Lynx eftersom han verkar fatta tycke för kattjakt i lite mindre format! Nobshanen
valde helt sonika att skälla fast en lo i
ett träd härom helgen...
Tiger och en lo i Örträsk
Det verkar som om Tiger inte har
något emot att skälla en och annan
katt i skogen?!
Tiger har dock under året lyckats med
att ta höga 82 poäng och 1:a pris på
jaktprov, så kattjakten är bara lite av
en bisyssla för den hårt jagande nobshannen.
Det finns historier där kattbröstet har
förväxlats med bröstet på en tjäderhöna... Man får kolla både en
och två gånger så att man
inte får ner en kissemisse istället för
en tjäder?!



Agrias regler märkliga, tycker uppfödare

• Du tittar bara i öronen, alltså?
– Ja, jag följer de riktlinjer som Veterinärförbundet
utfärdat. Jag känner inte till någon veterinär som gör
ett hörselprov när de undersöker åtta veckor gamla
valpar. Den här undersökningen är ett väldigt grovt
instrument. Jag ska till exempel kolla hur det är med
testiklarna på hanvalpar, men hur många åtta veckors
valpar har de trillat ned på? säger Anna Waldensten.
Valpköparen fick telefonbesked av Agrias skadereglerare att ersättningen sannolikt skulle inskränka sig till
utlägg för veterinärkostnaderna.
För Jakt & Jägare vill skaderegleraren inte svara på
några frågor om det enskilda fallet.

Inget dolt fel om Asta
kan vara sällskapshund
Mikael Moilanen 2010-10-24 Jakt & Jägare

Sällskapshund
Theresé Holmquist, produktspecialist vid Agria, säger
dock att en valp som visar sig vara döv kan omfattas av
dolda fel-försäkringen. Men inte om den kan behållas
som sällskapshund.
– Våra villkor säger att ett fel som inte allvarligt
påverkar hundens möjligheter att leva vidare som sällskapshund, inte ska ersättas med livvärdet. Däremot
är det viktigt att påpeka att uppfödarens felansvar
sträcker sig i tre år från leveransdatumet och om felet
upptäcks inom sex månader från leveransen, är det uppfödaren som måste bevisa att felet inte fanns i valpen
vid leveransen. Som valpköparen kan man hävda konsumentköplagen och ta hjälp av Kennelklubben eller
konsumentvägledaren på orten där man bor, säger
Theresé Holmquist.

Döva Asta. Norrbottenspetsen Asta är döv. Nu visar det sig att veterinär måste intyga att hon måste avlivas, annars blir det ingen
ersättning från dolda fel-försäkringen hos Agria.

Norrbottenspetsen Asta visade sig vara döv. Nu krävs
uppfödaren Björn Turesson på ett veterinärintyg
att hunden måste avlivas – annars blir det ingen
ersättning från Agrias dolda fel-försäkring.
Agrias regler säger nämligen att ersättning inte utgår
om hunden kan behållas som sällskapshund.
Björn Turesson i Storåbränna i Jämtland har fött upp
norrbottenspets sedan början av 1990-talet. I våras
levererade han en valp till en köpare i norra Dalarna.
– Jag började ganska snabbt misstänka att allt inte var
som det skulle med hunden. Hon reagerade inte på
ljud. Jag tog Asta till veterinären, som slog ihop två
kastrullock bakom huvudet på henne. Hon reagerade
inte, berättar valpköparen.

Läste inte det finstilta
Björn Turesson medger att han inte specialgranskat de
finstilta villkoren i försäkringen.
– Valpköparen ska naturligtvis hållas skadeslös. Jag får
betala ur egen ficka, men det känns märkligt om man
ska behålla en hund som är döv. Som jakthund är hon
värdelös och som sällskapshund är jag rädd för att hon
kan bli rent av farlig - om hon exempelvis överraskas
och blir rädd. Då kanske hon biter någon. Om villkoren är sådana här är det väl kanske inte lönt för mig
som uppfödare att ha en dolda fel-försäkring, säger
Björn Turesson.

Inga problem...
Inga problem, tänkte Björn Turesson, som visste
att han tecknat en dolda fel-försäkring hos Agria.
Premien var 900 kronor för tre års försäkring. Men
telefonsamtalen med Agrias skadereglerare förvånade
både Turesson och valpköparen.
Inledningsvis sa skaderegleraren att Astas dövhet inte
kunde räknas som dolt fel, eftersom hon veterinärbesiktats före leverans och veterinären kryssat i rutan
"utan anmärkning" för hörseln. Ett dolt fel är enligt
villkoren ett fel som funnits hos hunden vid leverans.
Veterinären som undersökte Asta erkänner dock, utan
omsvep, att någon riktig hörselundersökning aldrig
görs av åtta veckor gamla valpar.

Kräver intyg på avlivning
När det skriftliga beslutet i ärendet kommer från Agria
är beskedet att Astas dövhet ska ersättas av dolda felförsäkringen. Men då vill försäkringsbolaget ha ett
veterinärintyg på att hon måste avlivas.
– Det känns mycket märkligt. Räcker det inte att de får
bevis på att valpen är avlivad, säger Björn Turesson.
Det är inte alla försäkringsbolag som har samma klausul i dolda fel-försäkringen, att ersättning inte betalas
ut för hundar som kan behållas som sällskapshundar.
– Vi har inget sådant villkor, säger Kent Ekström,
skadereglerare vid Folksam.

Ockulärbesiktning
– Jag gör en grundligare undersökning om uppfödaren misstänker att något är fel, annars gör jag bara en
ockulärbesiktning av öronen, säger Anna Waldensten
vid Fjällveterinären i Strömsund.
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Jaktprovsrapporter

det brukar som regel alltid komma en större mängd
uppe i Reivo, speciellt i samband med de första snöfallen. Men efter en utryckning upp till reservatet
kunde konstateras att mot all förmodan var snödjupet där endast 15 cm och definitivt klartecken om
start kunde ges till hundförarna på tordags eftermiddag.
Proven genomfördes sålunda i 15 cm snöföre och
hundarna fick arbeta med skygg fågel, korta skall
som ej kunde konstateras blev ett vanligt inslag under de båda provdagarna. Någon provyta visade sig
vara nästintill fågeltom medan andra uppvisade god
tillgång av skogsfågel. Så blir det lätt när fåglarnas
eget artbeteende ger sitt utslag på senhösten eller
förvintern. Och det där med finnandemöjligheter
och det verkliga fågelantalet rimmar som bekant
inte med varandra.
Den som lyckades allra bäst i den ädla konsten att
tämja skygg fågel var unghunden Skarjaks Frode
Estil, ägare Sandra Laestander, Arjeplog, som vid
lördagens prov kunde noteras för 72 poäng. Det blev
också det högsta resultatet för de båda provdagarna.
Jag tar mig friheten att här återge domarens egna
ord över hundens arbete. Snabb lovande unghund
som byter fågel i flock, men som visar imponerande
skallsäkerhet på ensam fågel.
Ja det var de intryck som Frode gav och det där med
byte av fågel i flock, orrar som kacklar och stör runt
skallplatsen kan nog ordna sig med åren.
Thore Öhgren Provledare

från Nedre Norrbotten

Arvidsjaur 11-12 september
Endast fyra hundar kom till start. En beklämmande
låg siffra när man betänker att provmarkerna ligger i
ett 10.000 hektar stort naturreservat med näst intill
orörd skog.
Trots regn och en förmodad björnkontakt kunde
21 finnandemöjligheter konstateras. Provets högsta
poäng uppnåddes av Predator’s Villi, 73 poäng på
Lördag, 8 poäng på Söndag. Ägare Jerry Sundström,
Arvidsjaur. Akroyd’s Pirjo, ägare Leif Hedlund,
Piteå klarade 68 poäng på Lördag och 57 poäng på
Söndag. Viterlidens Turi, skallkungdeltagare 2009,
klarade 60 poäng Lördag och 8 poäng Söndag.
Ägare Tommy Renberg, Arvidsjaur. Latanjarkas Ina,
ägare Markus Fougstedt kom förmodligen i närkontakt med björn på Lördag. Klarade 47 poäng, något
bättre Söndag, 57 poäng.
Evert Lindberg Provledare
Arvidsjaur 18-19 september
Internationellt prov
Provet arrangerades i Reivo och Tjadnes naturreservat med gammal orörd skog. En fröjd att vistas i.
Trots detta lockade provet endast tre startande hundar. Anmälningarna var många fler men hund efter
hund drogs ur innan helgen var kommen. Undrar
vad som orsakade detta..?
På lördagens prov gick det väldigt bra för två av
hundarna som tog första pris. Bäst gick det för
Akroyd's Pirjo med 77 poäng, ägare Leif Hedlund,
Piteå. Hunden tog därmed även CACIT. 76 poäng
tog Tessi, ägare Mats Larsson, Sävar.
Under söndagens prov verkade vittringsförhållandena vara svåra. Bäst gick det för Olbons Rikko med
63 poäng, ägare Tomas Renström, Malå.
Provledaren tackar alla deltagare för en trevlig helg
och bra stämning i storstugan i Reivo! Och ett
särskilt tack till Jonny Nilsson som kom upp och
dömde hela helgen.
Tobias Nilsson Provledare

Resultat 		

lör + sön

Skarjaks Frode Estil
äg. Sandra Laestander, Arjeplog............ 72p + 63 p
Bietarbaktes Ronja
äg. Jan Danielsson, Jävrebyn................. 49p + 64 p
Akroyd’s Pirjo
äg. Leif Hedlund, Piteå........................... 57p + 8 p
Röjbackens Tarzan
äg. Staffan Forslund, Storvik................. 42p + 50 p
Fort Hjort Jonna
äg. John Laestander, Arjeplog................ 50p + 49p

Arvidsjaur 16-17 oktober
Antalet startande hundar fick redan från början begränsas till fem, för det skulle även bedrivas älgjakt
i Reivo denna helg, så även i Tjadnesreservatet och
andra marker fanns inte heller att tillgå. Hela provet
hängde dock löst i luften på torsdagsmorgonen när
ett 20 cm snötäcke plötsligt låg över samhället och
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Hundutställning

i Robertsfors 30/1 - 2011
SSF Västerbottens Kustland inbjuder till
utställning för finsk- och norrbottensspets.
Plats: Åströms markentreprenad (gamla vägverkets lokaler).
Domare: Tomas Eriksson, Nordmaling
ID-vaccinations kontroll mellan 08.00-09.00
Första start 09.00
Anmälan och upplysningar:
Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors, 0703047634.
Sista anmälningsdag den 16/1-2011.
Anmälningsavgift betalas på plats eller plusgiro 346536-6
250 kr/ vuxen hund, 75 kr/ valp och gratis för färdig utställningschampion.
Fika och korvförsäljning och möjlighet att värma sig inomhus. Parkeringsmöjlighet finns på området.

Välkomna!

Årsmöte
SSF Västerbottens kustland
Lördagen den 29 januari 2011 kl. 15.00 i Robertsfors
Plats: Golfrestaurangen
Efter årsmötet håll supé med prisutdelning och lotterier
Supé m. efterätt ca. 160 kr/person.
Anmälan till supén senast den 15 januari – tel. 0730-388 203.
Motioner till årsmötet skickas senast den 15 januari 2011 till:
Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar
Alla medlemmar hälsas Välkomna! Styrelsen

OBS! Hundutställning Robertsfors söndag 30 januari!

Skicka in material till Ståndskall

standskall@it4unet.se
Märk bilder och filer med namn!
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Info från
provregelkommittén.

Alltså de sammanslagna förföljningarnas summa
delas med antalet förföljningar. Enligt matematiska
regler för avrundning så avrundas medeltal upp till
och med 0,49 neråt till närmaste heltal t.ex. 6,49
ger 6p i förföljande, och 0,5 och uppåt avrundas till
närmaste heltal uppåt t.ex. 6,5 ger 7p i förföljande

Vi vill förtydliga vad som gäller
provregelbokens §17 mom. 4.1
Förföljande av fågel.

Bedömningskort för
skällande fågelhundar
Förtjänstpoäng punkt 4.1 Förföljandde:
Ett medeltal på t.ex. 6.49 ska poängsättas med 6 p.
Ett medeltal på t.ex. 6.50 ska poängsättas med 7p.

Förföljandet skall poängsättas utifrån ett
genomsnitt av de förföljanden hunden gjort under
provomgången. Ett genomsnitt är ett medeltal på
förföljanden som kunnat konstateras under
provomgången.

Viktigt är också att man tar hänsyn till ev. förföljanden som lett till Förnyat skall.
Om dessa sänker medel ska de inte räknas, men
om de höjer medel ska de räknas.
Korta förföljanden på grund av naturhinder som
stora kalhyggen eller vattendrag ska ej räknas med.
Detta är ingen ny tolkning bara ett förtydligande
på vad som gällt sen tidigare.

Exempel 1:
Tre st förföljanden på 5+5+9=19
delat på 3 ger detta 6,33
Ska poängsättas med 6 poäng.
Exempel 2:
Tre st förföljanden på 5+5+10=20
delat på 3 ger detta 6,67
Ska poängsättas med 7 poäng.

Lokalklubbar som konstaterar att de inte följt
detta bör gå igenom sina prov för att kunna rätta
poängsättning.
Provregelkommittén g.m. Roger Hedlund

Norska Mästerskapen
2010
Resultatlista		
Nr. Hund

Ägare

Lör

Sön

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tore Bjørnbet
Oddbjørn Nordhagen
Sten Otto Weberg
Kenneth Engesbakk
Rune Viddal
Tomas Helgeneseth
Knut Østmo
Morten Johansen
Martin Skjerve
Per Martin Korsmo

23
25
62
17
25
22
7
34
25
5

67
63
7
57
56
54
42
31
29
25

Tiukka
Laris
Mira
Harraz-F
Myra
Kajsa
Inka
Mikkel
Metso-K
Jenni

Titelförsvararen försvarade titeln! För andra året i
rad blev Tiukka Norsk mästare. Med tre NM-titlar
att skylta med skriverTiukka in sig i historieböckerna för lång tid framöver. Det kommer att bli
oerhört svårt att matcha den bedriften!
Sex stycken svenska domare var inlånade för att
täcka domarbehovet.

Norsk mästare 2010, Tiukka äg Tore Björnbet
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Foto. Urban Wiklund

Rapport från...

Avelsråden för Norrbottenspets
God avelsrådgivning kräver goda kunskaper om
de hundar som ska avlas på. Under året har därför blanketter utarbetats, där den hundägare som
önskar avla på sin hund kan fylla i meriter, fakta
och information om denna. Blanketten skickas
in till avelsråden, som då har mer kött på benen
och större möjlighet att föreslå lämpliga kombinationer.
Ladda ner blankett
Blanketterna finns för nedladdning på klubbens
hemsida: www.tradskallare.se (klicka på Blanketter/
information under fliken "Om SSF").
Observera att det är olika blanketter för hanar och
tikar.
Till avelsråden skickas också kopia på intyg om
ögonlysning och gärna även intyg om undersökning
av patella. Det är önskvärt att fler hundar i avel
patellarundersöks och detta torde i de flesta fall
vara möjligt att göra i samband med ögonlysning.
Observera att det inte är något formellt krav, utan
enbart en möjlighet att frivilligt bidra till en ännu
friskare ras.
Avelsråden för Norrbottenspets

Avelsråd

Finsk spets

Norrbottenspets

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

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

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

Alf Borgström
Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina. Tel. 0940-557
54, 070-688 45 53
Assar Tieva
Städet 8, 980 60 Korpilombolo. Tel. 0977-102 33
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50 Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
Styrelsen
Ordförande
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Vice ordförande
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Sekreterare
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas tel. 0975-51005 e-post : b.backebjork@imeganet.se
Kassör
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Ledamot
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33 e-post: egon.rongden@sergel.com
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur,
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå, Krister Mattsson, Jokkmokk, Leif Öhgren, Storuman
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets:Johan Lehmivaara., Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-10044, e-post: vijla@skola.kiruna.se
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: spetsgardens@glocalnet.net
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se
Priskommitté
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, hedlund.roger@telia.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristin Persson, Granberget 23 A 912 90 VILHELMINAe, tel. 0941-450 10. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 073-035 88 23 akpersson@live.se
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.se

54

Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post. ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,parakkag 14, 980 10 Vittangi, tel.0981-107 67, stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20 e-post. l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, tel. 0923-137 29/0706-31 94 61, goran.ostlund@billerud.com.
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37 e-post. 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59 e-post. silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur tel. 0960-105 07 / 0706-64 95 70 e-post. per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekr: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel. 0929-132 64 / 0706-82 03 31 e-post. markus.fougstedt@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström, Ringelvägen 34C 933 31 Arvidsjaur tel. 0706-75 33 39 gunillas65@hotmail.com.
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Sandåsvägen 2CA 905 04 Umeå, tel. 090-13 89 04 e-post. torleif.eriksson@telia.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lars.nilsson.timber@sca.com
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel. 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post. kurt.sivertsson@sv.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22 e-post. thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81 e-post. markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Jeanette Börjesson Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad tel. 0660-37 83 37 e-post jensing@telia.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15 e-post. 40015@telia.com
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö, tel. 0660-516 12e-post roland.eriksson@brevet.nu
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lars Persson, Lärargatan 7, 840 93 Hede, tel. 0684-650 15 e-post persson.lg@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Alavattnet 335, 833 95 Strömsund, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-13 14 33 e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Lea Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0736-21 40 50 e-post lea.torvela@glocalnet.net
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0702-67 20 20 e-post matti.torvela@metso.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17 e-post. jaaan@swipnet.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel. 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel. 0250-410 88 / 0702-26 02 93 e-post. gb.sinders@telia.com
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33 / 0703-14 01 72 e-post. ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96 e-post. inge.groop@se.pwc.com
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen, tel. 0240-311 12 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Klädesvägen 22 168 76 Bromma, tel. 08-26 96 80 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Tim Lindqvist Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel. 021-221 92 e-post. tim.lindqvist@telia.com
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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

Tjäder Fighte

ns Roy Äg. C

Pötbobäckens Gry Ägare Mattias Åkerstedt
1,5 år gammal Nobs som redan har förstapris
på både utställning och jaktprov.
En blivande stjärna!
Foto: Urban Wiklund
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