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Ledare 

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

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

Omslagsfoto: Linadalens Osku
Äg. Per Sjögren, Lycksele
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Lennart Jönsson

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 2, 2013

Först vill jag tacka för för-
troendet att förvalta denna, 
för mig väldigt viktiga klubb, 
i ytterligare ett år. Det stora 
projekt vi nu är mitt inne i är 
att ta fram ett nytt Rasdata 
program för våra raser. Vi 
har i dagsläget fått offerter från tre leverantörer. Vi 
måste här ta beslut på hur vi går vidare och hur vi 
ska finansiera detta. Det är för klubben en 
mycket viktig investering för framtiden, men också 
en mycket stor finansiell belastning. 
Vidare så arbetar vi för fullt med en revidering av 
RAS för våra raser. Vi fortsätter vår kartläggning av 
våra raser, vad gäller hälsa, jakt och exteriört.
Vår nya provregelkommitté har som uppdrag att ta 
fram nytt utbildningsmaterial, samt att verkställa 
de synpunkter som kom på provdomarkonferensen 
våren 2012.
Bland annat så fanns där ett förslag på en 
referensgrupp till provregelkommittén, här har vi 
bollat olika lösningar som resulterat att vi istället för 
en referensgrupp utökar kommittén från tre till fem 
personer med geografisk spridning. I denna 
lösning ligger också planer på en domarkonferens 
för alla lokalklubbar i halvtid hösten 2014, för att 
utvärdera två år med nuvarande regler och dra upp 
en arbetsplan inför nästa provregelrevidering, med 
ett liknande upplägg som konferensen 2012.
Här ligger också ett mycket intressant projekt som 
är att tillsammans med Finland och Norge kartläg-
ga Norrbottenspetsens genbank. Pågående i detta är 
redan en kartläggning av den Finska Spetsens gen-
bank.
Sammantaget så är det mycket positiva projekt som 
kommer och som är pågående.
Sen vill jag belysa några mörka moln som ligger 
framför oss vad gäller denna för oss så kära jaktform 
och våra hundar.
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av 

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

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

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 
2/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se

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

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

Illustratör: Leif Holmqvist

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

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

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

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

Ett utdrag ur en dom 
från Stockholms Förvaltningsrätt:
”Förvaltningsrätten finner att jakten inte 
förvärrar vargstammens ogynnsamma 
bevarandestatus och att den sker under strängt 
kontrollerade förhållanden. Däremot finns det 
andra lämpliga lösningar som är mindre 
ingripande än selektiv och riktad jakt efter varg 
för att uppnå syftet att minska inaveln i den 
svenska vargstammen.”
Vilket innebär att jurister ska sitta och bestämma 
över hur stammen på ett av våra rovdjur ska 
förvaltas! Hur ska vi med dessa medel komma ner 
på den nivå på knappt två hundra individer som vår 
jordbruksminister uttalat? Detta är en rättsskandal.
Nästa mörka moln är egentligen två.
Den ena är det skogsbruk som bedrivs över hela 
Sverige idag och som ödelägger massor av skogs-
fågelbiotoper dagligen. Spelplatser ödeläggs på 
löpande band.

Den andra är bekymrande då det är Sveriges 
enskilda största markägare SCA som är ansvarig.
SCA har på olika ställen i Sverige börjat 
överlåta förvaltningen av jaktkortsförsäljningen till 
Älgjaktslagens jaktledare. Jag har själv drivit en 
fråga mot SCA inom SSF J-H, där en jaktledare 
vägrat försäljning av årsbevis och tillämpat en 
mycket restriktiv hållning till dagsbevis för jakt på 
småvilt. SCA har en jaktpolicy som säger att älgjakt 
och småviltjakt skall samsas på SCA:s marker, men 
man agerar inte från centralt håll när jaktledare och 
jaktlag struntar i denna policy.
I lokalklubbarna måste ni vara lyhörda på vad era 
medlemmar råkar ut för vad gäller begränsningar i 
möjligheten att jaga och agera kraftfullt, detta 
kommer även på sikt att drabba alla som vill 
utöva denna jaktform. Nu fungerar det väldigt bra 
på många områden men det gäller att ta tag i 
problemområden med jaktledare som bara ser 
älgjakt och har en inskränkt syn på småviltjakt, så 
fort de dyker upp.

Lennart Jönsson

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

SSF erbjuder ett 
Championatsdiplom 
för samma pris i A4 (se bild).

Text läggs in för resp hund.
Beställning skickas  till: 
Tommy Lannemar
Tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20 
e-post: tl@inkopssupport.com

Bifoga intyg om Championat från SKK.
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Mössa i Merinoull med SSF:s logga
SSF Medelpad har mössor med SSF:s logga 
broderad. Mössorna finns i skön merinoull 
eller i fleece. Mössan är svart och kommer 
från Ullmax. Priset är endast 100 kronor! 
Tillkommer frakt, 25 kronor, om vi ska pos-
ta mössan.

Vi säljer även Ullmax övriga sortiment av 
underställ, strumpor, m.m. (www.ullmax.se/
webshop.asp). Klubbmedlemmar har testat 
grejorna under en säsong och är mycket nöjda. 

Om Du vill beställa mössan eller något annat 
ur Ullmax-sortimentet; 
Ring eller skicka e-post till Mats Persson, 
070-6947716, mats@dackhuset.net

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

OBS!
SSF LAPPMARKEN 

har nu bankgiro 
i Handelsbanken

Bankgiro 
164-0739
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Ordinarie jaktprov kan vid svåra yttre förhållande 
och ej påverkbara händelser, komma att flyttas 

vad gäller ort och/eller datum. 

Om det då uppstår möjlighet att ta in fler anmälningar, ska detta läggas ut på: 
www.tradskallare.se under ”Nyheter”. 

Detta kan ske med kort varsel. Jaktprovsintresserade medlemmar 
hittar dagsfärsk info om flyttat prov enligt ovan. 
Eller genom att ta kontakt med provledare för 

det prov man är intresserad av.

Tänker du para din tik? Hur gör man och vad ska man tänka på? 
SKK:s UKK (Uppfödar och kennelkonsulentkommitté)har tagit fram ett 

hjälpmedel för dig som funderar på uppfödning.Denna anvisning finns på denna länk:
 http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/steg-for-steg-/

Till alla som tänker registrera en valpkull hos SKK.
SKK skickar inte längre med köpeavtal när man registrerar en valpkull.

Från och med 2013-06-01 så gäller inga gamla blanketter, så släng , om ni har gamla exemplar kvar.  
Nya blanketter för Köpeavtal valp, Köpeavtal valp med bibehållen avelsrätt samt 

Fodervärdsavtal finns att ladda ner från SKK.se gå in på denna länk: 
http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/registrering-kopeavtal/ 

SKK:s Fk (Föreningskommittén)
Fk har på SKK.se lagt ut ett ”Föreningspaket” där det för specialklubbar och dess lokal/rasklubbar 
finns massor av information på hur man förvaltar och driver en förening. I detta  finns massor av 
info på vad och hur man gör saker i en specialklubb. Finns t.ex. ett konkret förslag på hur man 

skriver en motion! Se denna länk: 
http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer

/foreningskommitten/foreningspaketet/ 

Föreningskommittén har även lagt ut
Policy för digitala medier

SKK har tagit fram en policy för SKK funktionärer vad gäller digitala medier. 
Finns att läsa och ladda hem från:

 www.skk.se/dokumentbanken/policy-for-digitala-medier/
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SM  "Skallkungen" 
28-29 sep. 2013 i Idre, Mellansverige

Alla provrutor ligger inom max 50 km från 
boendet och är i renbetesområde eller i direkt 
anslutning till det samt tolv av dessa provrutor är 
inom Naturreservat.

Det blir en kvalificerad hund från varje 
lokalklubb och 2012-års vinnare av Skallkungen. 

Anmälan och anmälningsavgiften, 2.000 kr, 
betalas av respektive lokalklubb och skall vara 
Mellansverige tillhanda 
senast onsdag den 18 september.
 
Tack vare nedanstående sponsor kan vi 
genomföra årets Skallkung.

3M  
Agria 
Arkens Zoo
Arne Nilssons Fönsterrenoveringar  
Bergkvist-Insjön AB 
BILLERUDKORSNÄS
Djura Rörservice 
Djurläkarn i Orsa 
El-Linjen AB
Gellerbrandt Skog & Väg AB 
Gyttorp 
Humor Akuten AB 
InköpsSupport AB 
Jägarförbundet Dalarna 
Kents Bilar Subaru  
LN:S Skogsservice 
Lima Besparingsskog 
Mekano i Malung AB
Mellanskog  
NORMARK 
Orsa Outdoor 
Securitas  
Skanska Väg & Anl. Norr 
Staffans Vapen 
Stora Enso  
Svensk Jakt  
Vildmarks Erätukku AB
Zodiac

Hur skickar man manus 
till Ståndskall?

1. 
Skriv texten rakt av i ett 

wordddokument.

2. 
Bifoga bilderna separat 

märkta med namn.

Vänligen:
Vänta inte till sista stoppdag 

om det inte är absolut nödvändigt...

Manus skickas via e-post till: 

e-post: standskall@it4unet.se

Joikomás Mikkel flyger högt!
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Aktivitetsdag 
SSF Gävleborgs 

Den 4 maj annordnade vi på SSF Gävleborg en 
aktivitetsdag med utställningsträning,  
grillning och en massa prat om Finskspetsar och 
Norrbottenspetsar.  
Med oss under dagen hade vi Staffan Forsslund, 
som är exteriördomare med mångårig vana och 
rutin samt Kicki Bro som är mycket kunnig 
inom hundutställning och utställningsträning. 

Dagen inleddes med fika och en genomgång av 
Finskspetsens och Norbottenspetsens exteriör 
och Staffan gav oss en inblick i utställning och 
bedömning ur en domares perspektiv. 
Vi fick även höra lite historia runt Finskspetsens 
och Norbottenspetsens rasbeskrivning samt om de 
båda rasernas framavling till de raser dom är idag. 

Dagen fortsatte med att vi fick höra hur man 
ska föra sig i ringen. Vi fick tips och ideér över 
hur man ska springa och vad man bör tänka på. 

Därefter så fick vi hämta våra hundar och prova det 
vi fått lära oss under genomgången. Varje deltagare 
fick även individuell träning och hjälp av Staffan 
och Kicki.
Dagen avslutades med kovrgrillning och fika. Vi på 
SSF Gävleborg vill tacka Staffan och Kicki för en 
intressant och lärorik dag! Vi vill även tacka er som 
kom och var med oss under dagen! 

Emelie Nordin SSF Gävleborg
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Utställning Bredbyn 
2013-02-16. Domare: Ewa Widstrand
Bra väder och många hundar till årets hundutställning i Bredbyn. Totalt deltog 35 hundar varav 
11 norrbottenspetsar och 24 finsk spetsar. Nedan redovisas hundar som fick hp eller ck.

Norrbottenspets
Hanar Valpklass 
Rex, äg. Kennet Holmlund, Holmsund 1, Hp
Hanar Öppen klass           
Lybergets Ville, äg. Jonas Starck, Umeå E, 1 kk, Ck, 1 Bhkl, BIM
Tikar Valpklass
Lyckmyrans Norma äg. Monica Lundström, Nordmaling 1, Hp
Tikar Juniorklass 
Uttersjöns Telma äg. Johanna Martinell, Björna E, 1 kk, Ck, 1 Btkl, BIR   
Finsk spets
Hanar Valpklass               
Tajgans Koira, äg. Fredrik Johansson, Umeå 1, Hp
Hanar Juniorklass               
Lakansjöbäckens Kirak, äg. Anders Bohm, Dorotea E, 2 kk, Ck, 4 Bhkl
Lakansjöbäckens Sarro, äg. Anders Haraldsson, Lycksele E, 1 kk, Ck, 3 Bhkl
Hanar Unghundsklass        
Kolåsens Ero, äg. Johan Ölund, Husum E, 1 kk, Ck, 2 Bhkl
Hanar Jaktklass               
Häggingåsens Ymer, äg. Niklas Stöök, Hammarstrand E, 1 kk, Ck, 1 Bhkl, Cert, BIR, BIS
Hanar Öppen klass             
Tjäderandens Belo, äg. Carin Eriksson, Husum E, 1 kk, Ck
Tikar Jaktklass                
Sörlidbäckens Itzi, äg. Peter Stiernman, Bjärtrå E, 1 kk, Ck, 2 Btkl, Cert
Tikar Öppen klass               
Kolåsens Terva, äg. Johan Gripenrot, Mellansel E, 1 kk, Ck, 1 Btkl, BIM

Johanna Martinell / SSF Ångermanland

BIR Uttersjöns 
Telma äg. Johanna Martinell 
och 
BIS Häggingåsens Ymer 
äg. Niklas Stöök.
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Västerbottens Lappmark
Vi har  skaffat oss en ny logga och tryckt upp 
svarta t-shirts med loggan i storlekar M, L, XL 
som finns att köpa. 
Priset är 100 kr för dessa och 130 kr om man vill 
ha en tröja med V-formad krage. 
Storlek S, M, L, XL. 

Beställ hos Lappmarkens 
kassör eller sekreterare: 

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

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

OBS: Vi har BG 164-0739

SS
F Västerbottens Lappmark

100 kr 
inkl porto

Riksutställningen 2013
Från en domares perspektiv
Jag hade den stora äran att för andra gången få 
döma Riksutställningen för våra raser, som ju 
faktiskt är ett ”litet extra” hedersuppdrag.  
För dagen var vädrets makter inte riktigt på sin 
bästa sida, men trots snöblask och lervälling i ut-
ställningsringen, så uppvisades ett trevligt humör 
bland hundar, åskådare, ägare och funktionärer.
Bland Norrbottenspetsarna, som för dagen var 13 
till antalet, hittade jag några riktigt bra individer. 
Främst då bland hanarna, där jag fann min vin-
nare i öppenklassen. En mkt trevlig hane med bra 
proportioner och ett fint steg.
Bland dom Finska spetsarna föll mitt val på en 
härlig hane i juniorklass med mkt bra resning, 
harmoni från nosspets till svanstipp och fantas-
tiska rörelser.
Allt som allt 18 st för dagen, och även där stod 
hanarna för en jämnare och bättre kvalitet.
Hoppas alla hade lika trevligt som jag!  Jag tackar 
arrangörer och alla på plats för en bra dag, trots 
vädret! 

Ewa Widstrand
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Riksutställningen 
i Västerås 7:e April 2013

Utställningsdagen började med strålande fint 
väder, sol och svag vind vid Mälarens strand. 
Klockan 09.00 började vi med att 
kontrollera ID och vacc. datum. Veterinär Nils 
Wallin Håkansson från Strömsholms djursjukhus 
fanns på plats för att kontrollera Patella och ge-
nomföra ögonlysning. 
Det fanns utställningskatalog och även kaffe och 
mackor att köpa vid utställningsringen. Å massor 
med priser till deltagande hundar... 
Vi hade även ett lotteri på katalognumren och 
lottade ut som första pris en ryggsäck och en 
kikare, som andra pris tre fina klädgalgar med 
utsnidad tjäder.

Totalt var 31 hundar anmälda. 13 Norrbottenspetsar 
och 18 Finnspetsar. Utställningsdomare var Ewa 
Widstrand med domarelev/aspirant Hans Almgren
Ringsekreterare var Carin Simonsson och Marika 
Vatanen samtliga utförde ett strålande arbete.  

Klockan 10.00 påbörjades utställningen med 
Norrbottenspetsarna där Björn Christer Hultgrens 
Tjärbäckens Onnebe blev BIM och Stefan 
Anderssons Klackebos Twitter blev BIR. 
Sedan var det Finnspetsarnas tur. Nu började vä-
dret ställa till det med några riktiga snöbyar så vi 
fick förse ringsekreteraren med ett paraply så att inte 
alla papper skulle bli genomblöta. P-G Johanssons 
Furubolets Mirva blev BIM och Mattias Kähäris 
Maksi, blev bästa Finnspets och sedan även BIS.  
Se komplett resultatlista här intill. 
Utställningskommissarie var Tomas Salander. 
Utställningens Bestyrelse var Per Gustafsson, Ulf 
Nettelbo och Kaj Ekroos.
Följande sponsorer har ställt upp med priser till 
Riksutställningen.
Skogssällskapet Förvaltning AB, Bergvik Skog, 
Sveaskog, Predator´s Kennel, Arona Foderfabrik, 
Ludvika Zoo, Intersport Ludvika, SLU Grimsö 
Forskningsstation, Arken Zoo Hälla och Erikslund 
Västerås och Norsk spesialklubb for Finsk Spets och 
Norrbottenspets.

Göran Eriksson/ Tomas Salander
SSF Sydsverige.

P-G Johanssons Furubolets Mirva blev BIM och Mattias Kähäris Maksi, blev BIR och sedan även BIS

Maksi BIS
Äg. Mattias Kähäris
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Norrbottenspets
Odensalaskogens Apollo Vibeke Götmark, Örebro 1 vkl, hp Bästa valp
Spidsbjörnens Loa´son Isaac Maria Blom, Ljustorp 2 vkl, hp
Blümchens Lady Kluck Lisbeth Nässén, Ekshärad 1 vkl, hp
Klingsbodas Tulo Anders Westlund, Kil S jkl
Överstjukans Coffy Mikael Åsman, Matfors E jkl, 1 jkk, ck, 4bh
Klackebos Twitter Stefan Andersson, Värmlands Nysäter E ökl, 1 ökk, ck, 1 bh, BIR
SeV-12 Tjärbäckens Karelin Fredrik Nässén, Ekshärad E ökl, 2 ökk, ck, 2 bh
Degelbergets Enter Maria Blom, Ljustorp E vkl, 1 vkk, ck, 3 bh
Spidsbjörnens Tessa Fredrik Nässén, Ekshärad G jkl
Tjärbäckens Nora Mats Westerlund, Borlänge S jkl
Tjärbäckens Onnebe Björn-Christer Hultgren, Solna E jkl, 1 jkk, ck, 1 bt, BIM
Trissa Maria Blom, Ljustorp G ökl
Tjärbäckens Kaia Per Ove Gravbröt, Hagfors G ökl
Finsk spets
Akko Anders Karlssson, Borlänge V jkl, 4 jkk
Lakansjöbäckens Ozzy Mats Lundberg, Gävle 0 pga. Kotdefekt i svansen
Maksi Mattias Kähäri, Grängesberg E jkl, 1 jkk, ck, 1 bh, BIR, BIS
Predator´s Jäger Anders Lundberg, Brunflo E jkl, 2 jkk, ck, 2 bh
Styggbergets Thor Magnus Öfverberg, Västerås E jkl, 3 jkk
Skare Kent Rapp, Skultuna S ökl
Sörlidbäckens Gecko Tim Lindqvist, Västerås G ökl
Mirka Peter Andersson, Grängesberg G jkl
Styggbergets Tassa Torsten Karlsson, Grängesberg G jkl
Taigans Katja S-E Jansson, Ånge G jkl
Taigans Metsi P-G Johansson, Ånge V jkl, 1 jkk
Vuotnabergets Bonny Michael Lundberg, Knivsta G ukl
Predator´s Mejla Finn Jerk Eriksson, Borlänge G B/Jkl 
Taigans Red Hot Chili Pepper Anita Hästdahl, Ånge V B/Jkl, 1 B/Jkk
Tallens Chilla Johan Nilsson, Storfors G B/Jkl 
Furubolets Mirva P-G Johansson, Ånge E ökl, 1ökk, ck, BIM
Glansgruvans Anja Per-Erik Dalin, Falun G ökk
SEUCH Styggbergets Kaaksi Göran Eriksson V chkl, 1 chkk
  

Vi vill tacka de sponsorer som 
ställt upp med priser!

Skogssällskapet Förvaltning AB 
Bergvik Skog
Sveaskog
Predator´s Kennel
Arona Foderfabrik
Ludvika Zoo
Intersport Ludvika
SLU Grimsö Forskningsstation 
Arken Zoo Hälla
Erikslund Västerås Bästa Nobsarna!

Björn Christer Hultgrens Tjärbäckens Onnebe 
Stefan Anderssons Klackebos Twitter .

13



Jaktprov 
SSF Sydsverige 

Under februari 2013 genomfördes ett rörligt 
jaktprov. Tomas Salanders hanhund Predator´s 
Mikko, bara nio månader gammal, fick 71 p som 
gav ett andrapris. En mycket sökstark ung hund 
som hela provet energiskt söker fågel trots mycket 
snö. Jaktprovsdomare var Kaj Ekroos och 
undertecknad var provledare på detta prov. 

Vi har under mars månad genomfört ytterligare 
ett rörligt prov: Finn Jerk Eriksson med Predator´s 
Mejla fick ett tredjepris med 54 p. Fåglarna var 
flyktbelägna denna dag men Mejla fick ändå till ett 
prisprov.
Till det ordinarie provet den 30-31 mars var bara en 
hund anmäld. Det var Kaj Ekroos tik Hemvikens 
Vilma som klarade av ett andra pris på 70 p. Båda 
jaktproven i mars hade besvärligt före med fläckvis 
en hel del lös snö där hundarna hade det besvärligt 
att ta sig fram. 
Undertecknad bedömde båda jaktproven i mars och 
Tomas Salander var provledare på dessa prov.

Göran Eriksson
SSF Sydsverige

Tomas Salander med Predator´s Mikko

Kaj Ekroos med Hemvikens Vilma

Finn Jerk Eriksson med Predator´s Mejla

Jaktprovsdomarutbildning 
Norrbottens Kust och Inland

En jaktprovsdomarutbildning är planerad att 
hållas för intresserade medlemmar i Norrbottens 

Kust och Inland. Kursen vänder sig främst till 
nya blivande domare, men nuvarande domare 

som vill fräscha upp sina kunskaper och alla öv-
riga intresserade medlemmar är också välkomna.

För mer info och anmälan kontakta Göran 
Östlund och Anders Morin som kommer att 

hålla i kursen.

gk.ostlund@gmail.com
amorin@live.se

Välkommen in med din anmälan!
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Jaktprov Björnberget, Mellansverige 
- för hundar mellan 9 månader och max 4 år 

Program:

Tisdag 3 sep. 
em: ankomst till Björnbergets fäbod

Onsdag 4 sep. 
fm: jaktprov för din hund

em: jakt med rutinerad hund och förare
kväll: ”After hunting” där vi går igenom dagens händelser,
provregler samt erfarenhetsutbyte under trevliga former.

Torsdag 5 sep
samma program som onsdag

Fredag 6 sep
städning och avresa

Antalet platser är begränsat. 
Björnberget ligger ca 2,5 mil väster om Leksand

Anmälan sker med Anmälningsblankett: Utställningar & Jaktprov som finns på hemsidan 
http://www.tradskallare.se/, Blanketter. 

Startavgift:
Se annons Jaktprov Mellansverige

Betalas på plats:
Boende: 100 kr och Jaktkort: 400 kr (2 dagar)

Mat:
Var och en tar med sig till eget behov. Vi äter gemensamt. 

Vill du ha mer information är du välkommen att ringa Tommy
0241-302 50 / 070-574 49 20

Välkommen att starta din hund!

Medlemmar!
En undran till er alla som läser detta:

Känner ni igen någon med dessa namn 
Eva  Almgren • Monika Karlsson • Mats Nilsson

vore vi väldigt tacksamma om ni kunde be dem kontakta Solveig eller Ivar för att få adresser till dem. 
Betalning har registrerats av oss men vi kan tyvärr inte knyta dem till någon lokalklubb eller adress. 

Nummer två kommer ju av förklarliga skäl inte att skickas till dem. 
Vi tackar på förhand för hjälpen!

Solveig o Ivar
Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49  e-post: snystrom@telia.com
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Kalixutställningen 
Det blev hemmaseger i årets Kalixutställning
Termometern visade på minus 21 grader när det 
var dags för samling på lördag morgon och 
vinden, som stundtals var frisk, bidrog ytterligare 
till att understryka att det skulle bli en bister dag 
för utställare och funktionärer.

Det var 33 hundar anmälda till årets Kalixutställning, 
en numera ganska normal siffra. Tyvärr var det fyra 
hundar som inte dök upp, kanske man ryggade 
för det kyliga vädret. Det är alltid tråkigt när man 
inte meddelar att man inte kan komma, det skapar 
merarbete och bekymmer i onödan.

Årets domare var Ewa Widstrand från Offerdal. 
En ny bekantskap för de flesta här i trakten, men 
en rutinerad domare som dessutom har finsk spets 
hemma i familjen, väl förtrogen med den skällande 
fågelhunden med andra ord.

Bara tre nobsar kom till start och även om de finska 
spetsarna alltid varit i majoritet på Kalixutställningen 
var årets numerär en bottennotering. Ingen av de tre 
hundarna, en valp och två juniorer, ansågs kvalifi-
cerade för att tävla om BIR

Eftersom nobsarna var så få blev ganska tidigt dags 
för de finska spetsarna. Det visade sig att det var 
ganska många som vann domarens gillande bland 
hanhundarna och det blev sex stycken som tävlade 
om bästa hane.
Efter en hel del studerande och funderande 
placerade domaren championhunden Maximus 
som etta, före junioren Brännmyrans Devil och 
Knihtin Rokka på tredje plats.
Tikarna hade lite svårare att övertyga domaren och 
när det var dags för bästa tik fanns bara en hund i 
ringen och det var juniortiken Tindra.
Det hela slutad med att Maximus stod som vinnare 
av hela utställningen och det var en påtagligt nöjd 
ägare, Tord Isaksson från Kalix-Nyborg, som tog 
emot priset.
Han har, tillsammans med sin hund, haft några fina 
månader. I november i fjol blev Maximus 
jaktchampion, i februari var 
utställningschampionatet klart och nu i början av 
mars vann han Kalixutställningen.

Till slut ett tack till domare och ringsekreterare som 
trots ganska kyligt väder skötte det hela med bravur 
och allt flöt på ett utmärkt sätt. Vi vill också tacka 
de närvarande hundägarna som tålmodigt väntade 
på sin tur, medan man försökte hålla sig varm runt 
de eldar som tänts.

Maximus  äg. Tord Isaksson, Kalix-Nyborg Tindra äg. Kjell Granström, Råneå16



Resultat Kalixutställningen 2013-03-02
Norrbottenspets
Namn /reg.nr  Ägare
Stenskravlets Sappo SE 45378/2012 Lennart Karlsson, Töre HP vkl Bästa valp
Sid SE 18936/2012 Tor Dahlberg, Roknäs VG junkl
Freja SE 30292/2012 Åke Grönberg, Pajala S junkl

Finsk spets. 
Namn /reg.nr  Ägare
Jakko SE 37819/2012 Christer Gustavsson, Lassbyn EXC2 junkl CK
Brännmyrans Devil SE 38521/2012 Henrik Henriksson, Malmberget EXC1 junkl CK  BH2
Kaitumdalens Orion SE 55562/2011 Paulus Savilahti, Suokolojärvi EXC1 ukl CK BH4
Jahti Harjun Jami SE 30301/2011 Ing-Mari Grahn, Jokkmokk EXC2 ukl CK 
Sorvorttan Perle SE 52712/2012 Jan Johansson, Hedensbyn G ökl
Meän Jussi SE 52798/2011 P O Planting, Boden DISQ. ökl
Metskorven Elmo FIN 14017/11 Samuli Sillman, Saarenkylä G jkl
Nicko S 64706/2008 Per Erik Nilsson, Sandträsk G jkl
Knihtin Rokka S 64568/2006 Kristian Krypsjö, Arjeplog EXC1 jkl CK BH3 Cert
Tallens Repo SE 24643/2010 Kristian Krypsjö, Arjeplog VG2 jkl
Luoktanjarkas Tero S 28399/2007 Mattias Lind, Boden VG3 jkl
Maximus S 35902/2009 Tord Isaksson, Kalix-Nyborg EXC. chkl  CK BH1 BIR BIS
Anja SE 37820/2012 Göran Larsson, Överstbyn VG junkl
Brännmyrans Diva SE38520/2012 Patrik Samuelsson, Koskullskulle EXC3 junkl
Spetsbackens Kita SE 30968/2012 Jonny Karlsson, Luleå EXC junkl
Tindra SE 37821/2012 Kjell Granström, Råneå EXC1 junkl CK BT1 BIM
Lollipop SE 15311/2012 Jan Johansson, Hedensbyn EXC2.junkl
Alva SE 17633/2012 Lars Sundholm, Boden EXC4.junkl
Kullervon Tähti SE 41529/2011 Joakim Resin, Kalix VG1 uhkl
Spetsbackens Nelli SE 27262/2011 Roland Isaksson, Boden G uhkl
Nätti SE 41598/2010 Anne Pirttimaa, N. Kengis G ökl
Sörlidbäckens Helmi SE 32878/2010 Henrik Brännvall, Luleå G ökl
Tallens Kiri SE 24647/2010 Kid Benny Eriksson, Vuollerim VG2 jkl
Fort Hjort Hera SE 32811/2011 Magnus Törqvist, Råneå G jkl 
Jokipenan Tepi S 47411/2006 Magnus Törqvist, Råneå VG1 jkl
Fort Hjort Nalli SE 33163/2008 Anders Morin, Kalix S jkl

standskall@it4unet.se
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En tidig morgon i slutet av februari kom ett telefonsamtal som meddelade att Lars Arne Larsson gått bort. 
Det kom inte som någon överraskning, tvärtom, vi visste att det inte skulle dröja länge. Mina besök på 
Kalix lasarett veckorna innan visade att slutet var nära.
Den sjukdom som till slut hann ifatt Lasse gjorde att han inte kunde delta i klubbens verksamhet de 
senaste sju åren och det gör kanske att han inte är så välbekant för de yngre medlemmarna, men för de 
som varit med sedan tidigt 80-tal är han ett känt ansikte.
Han kom med i Norrbottens Kust och inlands styrelse när lokalklubben bildades 1984 och var klubbens 
vice ordförande fram till januari 1991 då han tog över ordförandeklubban efter Birger Pettersson som då 
avled hastigt. 1996 lämnade han styrelsen men fortsatte i klubbens valberedning fram till det sjukdomen 
satte stopp för vidare föreningsarbete.
I början av 80-talet skaffade han sin första finnspets – Nina, en hund som fick en hunddomare att utbris-
ta –”Om jag var du skulle jag sluta arbeta och bara jaga, för en sån här hund får du aldrig mer”. 1985 var 
Nina och Lasse ytterst nära att vinna Skallkungen efter ett prov med sju långa fågelarbeten men oturen, 
och kanske en del orutin från domarens sida, gjorde att det bara räckte till en andra plats. Han skulle ändå 
få stå som segrare, inte bara en gång, utan två. 1988 och 89 vann han den åtråvärda titeln med Nalle, en 
hund efter Nina.
Lasse blev så småningom jaktprovsdomare och även provledare och som det mesta han företog sig skötte 
han även detta med bravur. Med Lasses bortgång har SSF tappat en hängiven entusiast för jakten med 
den skällande fågelhunden i allmänhet och för den finska spetsen i synnerhet.
Vi saknar hans humor och klokskap och jag har tappat en mycket god vän.

Göran Östlund

  
Stjärnorna flammar i evighet än.

Ännu i ändlösa tider.
Vintergatsskimmret, det töckniga än

fram genom rymden skrider.
Allt är som förut. Blott vi är ej mer.

Våra lägereldar har slocknat.
(Pär Lagerkvist)
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Hundutställning i Malung
På Malungs Kennelklubbs anläggning vid Buan i Malung,

SSF Mellansverige anordnar utställning för Finsk spets och Norrbottenspets.

Lördag 10 augusti 2013.
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00

Nils-Erik Haagenrud, Norge. 

Upplysningar och anmälningar till utställningen lämnas/skickas till:
Kjell Welam, Stensbo 12 780 54 Äppelbo tel. 0281-222 78 el. 070-261 95 67

Om anmälan görs via e-post kommer information och bekräftelse om mottagen 
anmälan att skickas i retur. E-mail: kjell.welam@appelbo.net

Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån) 95 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.

Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges Bg 5261-2942  samtidigt med anmälan.

Anmälningsblanketter finns för utskrift på SSF riks hemsida
www.tradskallare.se

Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla och kopia av hundens 
registreringsbevis bifogas med anmälningsblanketten.

Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 31 juli, 2013.

Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung!
SSF Mellansverige

Utställning i Bredbyn 
20130216.

Lakansjöbäckens Kirak. 
Exellent CK. 

Ägare: 
Anders Bohm, Dorotea.

Lakansjöbäckens Sarro. 
Excellent CK. 

Ägare: 
Anders Haraldsson, Medelås.

19



Att tänka på som uppfödare inom SSF
-  Kontakta avelsrådet. Varje enskild täckhundsanvisning gäller bara för det aktuella parningstillfället.
-  Planera parning i god tid skicka in tikblankett med begäran om hanhund helst ca 2 månader innan   
 parning. Blanketten finns på SSF:s hemsida. Ta hem den och fyll i den. Är du osäker på någon fråga,  
 kontakta avelsrådet.
-  Kolla tandstatus hos veterinär. Blankett finns på SSF:s hemsida. Skriv ut och ta med för säkerhets skull  
 ett ex. till vet ifall kliniken inte har den.
-  Kontrollera att tiken har friska knäleder, men det måste vara en veterinär med behörighet att utfärda  
 intyg.
-  Tiken får inte vara för ung, skall uppnå 2 års ålder vid beräknad valpning. 
 63 dagar före valpning (RAS)
-  Har du ställt ut hunden bifoga gärna kopia från utställningskritiken.
-  Tik över 7 år skall alltid ha friskintyg.
-  Tiken skall i övrigt vara fullt frisk och inte uppvisat några epilepsiliknande anfall etc.
-  Helst vara jaktprovs och utställningsmeriterad
-  Tiken skall ej ha fått mer än fyra kullar tidigare.
-  Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken sedan ges minst 12 månaders vila före nästa  
 valpning.  
-  Tik över sju år ska vila minst 12 månader mellan sina kullar samt ha friskintyg från veterinär. 
-  Tik som uppnått 7 års ålder och ej tidigare fött valpkull skall ej paras.(SKK)
-  Para inte med hanhund som har för många avkommor för att undvika matadoravel 
-  Para inte med hanhund där avkommorna får för högt inavelsgrad, ep.- tal eller då det är förhöjd risk att  
 avkommor kan drabbas av patella luxation.  
-  Läs grundregler för uppfödare. 
 http://www.skk.se/uppfodning/regler-policys-och-lagar/skks-grundregler/ 
-  Glöm inte att före parning ta reda på vilka registreringskrav som gäller för din ras. På SKK:s webb-
 plats  www.skk.se finns gällande registreringsbestämmelser och länk till de rasspecifika avelsstrategierna 
 (RAS) för din ras.
-  Tag kontakt med hanhundsägaren i god tid och planera in om du kan lämna tiken hos hanhunden   
 eller ta med hanen hem. Det är inte alltid det lyckas med parning på en gång.
-  Ta med i beräkningen en reservhane ifall det inte lyckas med första valet av hanhund.
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Att tänka på...

1. 
Medlemsavgifter:
Viktigt att du som funktionär (jaktprovsdomare, 
styrelseledamot i lokalklubb o.s.v.) kollar att du 
betalat in din medlemsavgift. För att inte tredje part 
ska drabbas. Majoriteten av våra medlemmar 
betalar in före sista Januari.
Det har diskuterats förseningsavgifter för de 
funktionärer som är sena med betalningar, finns nu 
inget beslut, men detta är ett problem som skapar 
mycket merarbete som kunde läggas på annat än 
sena betalningar.

2. 
Funktionärsinformation:
Alla funtionärer inom SSF och andra som söker 
info, vi har en ”Regelpärm” där finns allt du som 
lokalklubbs- riksstyrelsefunktionär och kommitté 
medlem behöver känna till. I denna finns massor av 
information för våra medlemmar att ta del av.
REGELPÄRMEN finns på Hemsidan under  
”Om SSF” – ”Blanketter/information” – 
SSF Regelpärm

3. 
Kvalificering till Skallkungen:
På Riksfullmäktigemötet i Västerås den 6/4 2013, 
gick en motion enhälligt igenom som innebär att 
lokalklubbarna själva avgör vilka prov, ordinarie 
eller rörliga som ska vara kvalificerande inom den 
egna lokalklubben till Skallkungen.
Alla lokalklubbar har fått info om detta och att de 
i sina annonser i detta nummer av Ståndskall, klart 
ska ange vilka regler som de beslutat ska 
gälla för kvalificering till Skallkungen 2014. För de 
lokalklubbar som inte angett något i sina annonser i 
detta nummer, där gäller de gamla reglerna om hög-
sta pris på ordinarie jaktprov inom den egna 
lokalklubben för Skallkungen 2014. Vill man ha en 
förändring inom sin lokalklubb så att rörliga prov 
ska räknas så ska man som medlem påverka sin 
lokalklubb till detta.

4.
Gratis start på hundens första start på 
jaktprov
SSF-Riks har beslutat att sponsra de lokalklubbar 
som erbjuder gratis första start på jaktprov med 
100.-/prov. Detta har gått ut till lokalklubbarna i 
god tid före manusstopp för detta nummer.
Det har också gått ut anvisningar för hur detta ska 
administreras.

5. 
Uppmaning till lokalklubbar att till 
SSF-riks söka bidrag till gratis patella 
undersökning på utställningar.
Bidraget kommer att fördelas geografiskt och är mot 
verifierade kostnader max 6 000.-

6. 
Vin till tjäder och orre
SSF har nu kontakt med en leverantör av viner från 
Spanien.  Vår målsättning är att ta fram ett rödvin 
med 100% Tempranillodruva som är mycket bra till 
tjäder och orre inför höstens jakt. Beställning 
kommer att ske direkt från leverantören i Spanien 
via mail. Leverantören är av svenska skatteverket 
registrerade som distanssäljare av alkoholhaltiga 
drycker via internet till svenska privatpersoner m a o 
helt lagligt. Minsta antal flaskor vid beställning är  6 st. 
Namnet på det röda vinet blir Urogallo som betyder 
tjäder på Spanska. 
Vi återkommer med mer information på 
hemsidan www.tradskallare.se och i nästa Ståndskall. 

PS. Carl-Jan rekommenderar vin med 100% 
Tempranillodruva som legat en tid i ekfat. 
Carl-Jan säger; Det här vinet får tjädern att 
sjunga med sin härliga mjuka och varma 
smakrikedom.

Riksstyrelsen
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Riksfullmäktigemötet 
2013
Västerås

Ett stort tack till SSF syd som arrangerat 
Skallkungen 2012 och Riksfullmäktige med 
tillhörande Riksutställning i Västerås den 
6-7/4 2013.
Vi fick i och med detta fullmäktige lite nya namn 
på olika poster inom Riksstyrelsen och dess 
kommittéer.

Först vill jag rikta ett stort tack för de år han 
förvaltat och fört SSF:s ekonomi framåt, han har 
dessutom som kassör varit med om att redovisa vår 
bokföring och ekonomi under två revisioner, som 
kommit till av olika anledningar. Dessa två 
revisioner har SKK:s revisorer och jurister granskat 
och han har vid båda dessa fått mycket beröm för 
hur ekonomin och bokföringen skötts.
Ett stort tack från mig personligen för de år vi 
arbetat tillsammans, du har varit en stor tillgång 
och en inspirationskälla till att tänka ett steg till i de 
beslut vi fattar. Tack Ivar Karkianen.
Ivar har på eget beslut valt att avgå som ledamot i 
riksstyrelsen och som kassör, han ville få mer tid till 
att jaga med sin sons hund och framför allt spela 
mer golf med sin hustru Karin.
Vad jag personligen misstänker, så behöver han 
den tiden till att komma ikapp henne och hamna i 
närheten av hennes handikapp på golfbanan!
Ivar har inte lämnat oss helt då han sitter kvar i 
medlemskommittén och tillsammans med Lars 
Lindgren som ansvarig för nya hemsidan.
Sen kommer jag till nästa medlem i Riksstyrelsen 
som på grund av hälsa var tvungen att kliva av allt-
för tidigt och det är Berit Johansson Åsele, som blev 
invald till riksstyrelsen som suppleant vid 
fullmäktigemötet 2012, en frisk fläkt med åsikter. 
Tack Berit, önskar dig allt jag kan i positiv anda på 
din väg mot tillfrisknande, och jag är övertygad om 
att du kommer tillbaka in i verksamheten.
Tack också till de personer som varit vår 
valberedning under året Jan Jatko SSF-ÖN, 
Thomas Jonsson SSF-VL och Per Persson SSF-M. 
Ny Valberedning blev Thomas Jonsson SSF-VL, Ulf 
Jonsson SSF-Å, och Anita Hästdal SSF-Mp.
Vår provregelkommitté har själva valt att avgå, men 
har varit i tjänst till dess vi hittat nya namn på 

deras poster, mycket snyggt jobbat då man sätter 
klubbens väl först.
Denna provregelkommitté har satt sin positiva 
prägel på SSF för en lång tid framåt, då de inför 
Provdomarkonferensen 2012, införde ett helt nytt 
sätt att tänka vad gäller utbildning av domare och 
provledare på nya regler, vid provregelrevidering 
som sker vart femte år.
Det innebär att alla som deltar på 
provdomarkonferenser i framtiden är aktivt delaktig 
i hur våra regler ska se ut och hur vi ska tolka våra 
provregler. Alla lokalklubbar har samma möjlighet 
att påverka hur våra provregler ska se ut.
Ett Stort tack... 
Ett Stort tack till Roger Hedlund SSF-J-H, 
Lauri Kerenän SSF-G och Arne Åhs SSF-M.
Nya i Riksstyrelsen efter fullmäktige i Västerås är 
som ledamot och kassör Solveig Nyström SSF-Å, 
som suppleanter Miranda Frings SSF-VL och 
Göran Hellström SSF-VL. Jag hälsar er alla mycket 
varmt välkomna in i SSF:s Riksstyrelse.
Ny provregelkommitte är följande: 
1. Kurt Sivertsson SSF-VL (sammankallande), 
2. Ann-Kristin Persson SSF-VL
3. Jan Andersson SSF-G
4. Ove Sjöström SSF-ÖN
5. Lennart Jönsson SSF-Riks

Lennart Jönsson
Ordf.

Ivar Karkianen avtackas av Ordf.  Jönsson
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Information 
från avelsråden
I detta nummer av Ståndskall finns 
”Avelsrapporten för Finskspets 2012” att läsa och 
begrunda. Lite kort tänker jag beröra och 
utveckla tankar kring avsnittet ”Djur använda i 
aveln” som är en del i avelsrapporten. 

Riktlinjer 
I rapporten finns att läsa att gapet 2012 blev 35 
%, vilket får anses vara en oroväckande hög siffra. 
Allt för ofta inom hundsporten ser vi hanar som för 
snabbt, blir exploaterade i aveln. Det vill säga att de 
näst intill ”okontrollerat” på kort tid, får ett för stort 
antal producerade valpar. Detta kan i 
förlängningen visa sig att de spridit jaktligt, 
exteriört eller genetiskt ej önskvärda egenskaper. 
Det är med andra ord bättre att inleda med försik-
tigt för att kanske sen när man ser vart åt det lutar 
fylla kvoten ur avelshänseende, om det nu är viktigt. 
Tidigare har jag skrivit och poängterat riktlinjen 
om att en eller maximalt två kullar per år för en 
hane nog är det optimala för rasen 
(Ståndskall nr 2 2012). 
Det är av största vikt att hanhundsägarna försöker 
följa dessa riktlinjer speciellt de första åren de går i 
avel, men helst livet ut.

Vikten av uppföljning
Uppföljning av resultatet över utförda parningar är 
en mycket viktig faktor. Rimligen borde det även 
intressera uppfödare, täckhundsägare och 
potentiella valpspekulanter. När jag pratar om 
uppföljning så gäller det inte bara ett snabbt 
telefonsamtal när valpen har haft sin första höst i 
skogen. Minst lika viktigt är att få dem 
kontrollerade knäleder och tänder samt helst en 
start på jaktprov och/eller utställning. Vidare kan 
man säga att exempelvis tidig jaktmognad och goda 
undersökningsunderlag borde vara ett gått 
säljargument för både uppfödare och 
täckhundsägare. Ett gott undersökningsunderlag 
och kanske en tidig tävlingsdebut innebär att det 
blir en naturlig eftersläpning på avelsresultatet. Säg 
att det tar ett till två år att få en första bild över 
avkommorna. Det betyder kort att man med två 
kullar per år inledningsvis har 16 valpar att följa 

upp cirka tre år efter första parningen/kullen. Skulle 
man dunka på med säg fyra kullar per år de första 
två åren, så blir det 32 valpar att utvärdera år tre vil-
ket redan motsvarar det första 10 % av registrerings-
talen som rekommenderas i RAS och i avelsrutiner 
för Finskspets. 

Slutord
I år är det 5 st hanar som man kan säga bryter 
”mönstret” och står för ökningen i gapet. Två av 
dessa fem finns inte med på täckhundslistan. Den 
ena är Älgstugan´s Jerry 43488/2005 som i år har 
han lämnat 4 kullar. Den andra är Börknäs Rokki 
SE16691/2010 som också lämnat 4 kullar i år. Man 
bör i dessa fall reflektera över hur undersöknings-
underlag för syskon och avkommor ser ut, samt vad 
de hunnit lämna jaktligt, exteriört och sjukdoms-
mässigt innan man avlar med sådan intensitet. Den 
här typen av snabb avel kan visa sig vara mycket 
farlig för rasen. 
De övriga hanarna med fler än 2 kullar 2012 är 
Kiepin Kaamos 36617/2008 (4), Åbackens Face 
of Fear 39970/2007 (3) samt Spetsgårdens Riipu 
29353/2004 (3). Dessa finns dock med på 
täckhundslistan och faller under det som beskrivs 
under avdelningen ”Antal rekommendationer” i 
avelsrapporten 2012. Här är ett problem att vi som 
gör rekommendationerna inte i förväg kan säga 
vilka val tik- och täckhundsägarna väljer att göra. 
Det betyder att en täckhund kan få kanske 5-10 
rekommendationer ett år. Systemet innebär då att 
täckhundsägaren själv måste fatta beslut om vilka 
tikar som ska paras om de får förfrågan. Men 
fortfarande så är det viktigt att de försöker följa 
riktlinjerna och inte parar för många tikar samma 
år. Det gäller speciellt om täckhunden är relativt ny 
och uppföljningen är bristfällig. Bättre är då att 
flytta parningar till kommande år om det känns vik-
tigt att få para just dessa tikar. 

Avelsråden finskspets
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Utställningar och jaktprov 
varför?
Under året har det kommit en antal 
frågeställningar från medlemmar som berör 
utställningar och jaktprov, vad kan man träna, 
och regler för utställningschampionat (SE UCH) 
och regler för jaktchampionat (SE JCH).
Och framför allt, varför ska jag som köpt min 
första valp överhuvudtaget fundera över detta 
med jaktprov och utställningar? Jag har ju blivit 
medlem i klubben räcker inte det!

De jaktprov och utställningar som våra 
lokalklubbar ordnar med ett stort antal frivilliga 
funktionärer som lägger ner massor av timmar har 
ett faktiskt syfte. Dessa inbitna funktionärer 
fortsätter att döma våra hundar exteriört eller på 
jaktprov på grund av att de har en vision av att vi 
ska få bättre hundar jaktligt och exteriört.
Jaktprov och utställningar är de enda instrument vi 
idag har att tillgå för att ”mäta” vad våra hundar 
har för egenskaper. Dessa mätbara egenskaper ska 
sen tillsammans med hälsostatus utgöra en grund 
för bland annat våra avelsråd i deras arbete. Dessa 
egenskaper kartläggs sen flera år tillbaka för att vi 
ska kunna se trender, och utifrån detta fatta beslut 
om åtgärder. 
Träningstips inför utställningar:
Träna din hund att ”ställa” upp sig på kommando 
”STÅ”, belöna och beröm när den gör rätt.
Träna din hund i att kunna gå och springa vid din 
vänstra sida utan att streta i kopplet (FOT). Hunden 
ska här TRAVA inte gå över i galopp.
Vänj hunden tidigt med att öppna och titta i mun-
nen ofta. Gå vidare med att andra än du tittar i 
munnen på hunden.
Träna hunden att tåla mätstickan kan man göra med 
en egen tillverkad eller enklast med att man viker till 
en vanlig tumstock och vänjer hunden med att man 
sätter ner den bredvid hunden och uppe på man-
ken.
Vänj hunden med andra hundar nära. Man kan del-
ta på ringträningar, hundkurser, inofficiella 
utställningar som anordnas av olika hundklubbar 
o.s.v. Viktigast av allt är att du som hundförare ser 
till så att hunden har roligt under dessa pass, då blir 
det också positivt med utställningarna.

Sammanställning av regler för SE UCH:
Krav för SE UCH enligt SKK:s Utställnings- och 
Championatsbestämmelser:
Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i 
jaktkonkurrensklass (jkk) i Sverige och utdelade av 
minst två domare.
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha 
utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 
månader och en dag.
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.

Man måste som hundägare alltid ansöka om 
SE UCH till SKK, detsamma gäller SE JCH.

För att få starta i jaktklass (jkl), så krävs att hunden 
har ett 3:e pris på jaktprov.
I Jaktkonkurrensklassen (jkk), kan flera hundar per 
kön tilldelas CK, förutsatt att de håller den kvalitén
En hund med ett 3:e pris på jaktprov, kan alltså 
ställas ut i jaktkonkurrensklassen och ta sina tre CK, 
men man kan inte ansöka om SEUCH före det att 
den tagit minst ett 2:a pris på jaktprov.
Ett Ck erhållit i någon annan klass än 
jaktkonkurrensklassen kan aldrig räknas med när 
man ansöker om ett SEUCH.
På våra raser kan det delas ut Certifikat (Cert) till 
Bästa Hane och Bästa tik i varje ras, förutsatt att 
hunden har minst ett 3:e pris på jaktprov, alltså 
samma krav som för att få starta i jaktkonkurrens-
klass. Detta cert har inget värde för ett SEUCH.
Allmänt.
Träna din hund i att umgås med andra hundar om 
människor
Jaktprov.
Finns ett mycket bra hjälpmedel som 
heter Injagningskompendium, varje sekreterare i 
lokalklubbarna har detta.
Är ute i skogen med valpen/unghunden så ofta du 
kan, inte för långa pass.
När du anser hunden redo för jaktprov, ta chansen 
att gå ett rörligt prov, som innebär att du efter 
anmälan blir kontaktad av en domare och ni går 
prov på dina eller domarens marker om detta är 
möjligt. Får du ett 3:e pris eller högre så har du 
kvalificerat hunden till start i jaktklass på utställn-
ing. Din lokalklubb kan erbjuda gratis första start 
på jaktprov. Se din klubbs annons i Ståndskall nr 2.
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Skallkungen.
På Riksfullmäktige i Västerås gick en motion 
igenom som innebär att varje lokalklubb själva kan 
bestämma vilka kriterier som ska gälla för 
kvalificering till Skallkungen 2014 och senare.
Detta innebär att man inom lokalklubben kan 
bestämma att även rörliga jaktprov, tagna inom den 
egna lokalklubben är kvalificerande till Skallkungen.
Vad som gäller för kvalificering till Skallkungen 
skall klart framgå av varje lokalklubbs 
jaktprovsannonser i Ståndskall nr 2.

Sammanställning av regler för SE JCH:
Krav för SE JCH enligt SKK:s 
Utställnings- och Championatsbestämmelser:
• Tre 1:a pris på jaktprov för skällande fågelhundar 
utdelade av minst två domare.
• Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning 
efter 15 månaders ålder på utställning.

Förbehåll:
Högst två pris får vara erhållna vid ”Rörligt prov”. 
Dessa ska då vara utdelade av två olika domare. 1:a 
pris i öppen klass, med lägst 75 poäng eller 1:a pris i 
elitklass erövrat före 2002-06-30, jämställs med 1:a 
pris på jaktprov.
Hund, som före 2002-01-01 erövrat certifikat efter 
15 månaders ålder på utställning får tillgodoräkna 
sig detta i stället för ett 1:a pris på jaktprov.
Hund som erövrat 1:a pris i öppen klass, med lägst 
75 poäng, och som före 2002-01-01 erövrat 
certifikat efter 15 månaders ålder på utställning får 
endast tillgodoräkna sig en av dessa båda meriter i 
stället för ett 1:a pris på jaktprov.
Man måste som hundägare alltid ansöka om 
SE JCH till SKK, detsamma gäller SE UCH.

Provregelkommittén avtackas och årets uppfödare koras på Riksårsmötet i Västerås.
Fr. v. Roger Hedlund, Arne Åhs och Daniel Bykvist
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Utställning 
Stöde 21/4

En mycket vacker aprildag mötte deltagarna med 
deras hundar. En strålande sol som vägrade ge 
vika fick alla på väldigt glatt humör. 
21 norrbottenspetsar och 20 finska spetsar skulle 
nu visa hur snygga de är.
Domaren, Aina Lundmark såg ut att trivas hon 
med, det blev mycket beröm till många av hundarna 
men även till hussar och mattar, ”Välvisad” var en 
vanlig kommentar. Den uppmärksamme fick även 
en del tips och trix med sig hem i ryggsäcken inför 
kommande utställningar hur man ska lyckas ännu 
bättre. Hundarna höll generellt hög klass och det 
blev många CK.
I valpklasserna blev finsk spetsen Vackeråsens Trilla, 
ägare Andreas Persson, bästa valp före Odensala sko-
gens Atlas , ägare Inga-Britt Göstasson Sundman.

Vackeråsens Trilla och Odenssala skogens Atlas med  
domaren Aina Lundmark.

Nobsar på rad

Bland Norrbottenspetsarna blev Bratthögens Nilas, 
ägare Bertil Pettersson, bästa hanhund. Bästa tik 
blev Lybergets Tuva, ägare Josefin Gannå

Bratthögens Nilas och Lybergets Tuva ger järnet i
 kamp om bäst i rasen

Häggingåsens Ymer, ägare Niklas Stöök, blev bästa 
finskspets hane. I Bäst-I-Rasen mötte han Taigans 
Red Hot Chili Pepper, ägare Anita Hästdahl. Ymer 
segrade och fick sitt tredje Cert och blev därigenom 
Svensk Utställningschampion. Vi gratulerar!

Häggingåsens Ymer och Taigans Red Hot Chili 
Pepper mottar utmärkelser..

Cert erövrade också Tajgans Red Hot Chili Pepper.

Utställning 
Stöde 21/4
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I kamp om Best-In-Show segrade den finska spetsen 
Häggingåsens Ymer.

BIS Häggingåsens Ymer, och BIS2 Lybergets Tuva

I uppfödarklassen visade Tajgans Kennel, ägare P-G 
Johansson, fem hundar och erövrade ett HP.

Taigans i uppfödaklass

Vi vill passa på att tacka Sten Håll lite 
extra för arbetet med att fixa fina priser!

Text/Bild Mikael Åsman

Taigans Red Hot Chili Pepper, ägare Anita Hästdahl 27



Rapport
Jämtland/Härjedalen 
Verksamhetsåret 2012

SSF J/H:s årsmöte hölls i år på Hotell Älgen i 
Östersund med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och middag.
Klubbens ekonomi är god och antalet 
betalande medlemmar blev vid årets slut efter 
omräkning 209 st. Klubben har haft två 
utställningar. I Östersund blev  Bratthögens Nike, 
ägare Jan Kallin, bästa norrbottenspets, men fick 
se sig slagen i finalen av Joachim Lindqvists finska 
spets Vargstrupens Sten. 
I Vemdalen vann finnspetsen Kolåsens Zami, 
ägare Göran Norin och Bengt Jonssons Mila blev 
bästa norrbottenspets. Antalet utställda hundar 
ligger ganska lika som förra året.

På grund av dålig sommar, blev det inom vår 
klubb, som hos de flesta andra klubbarna även dålig 
fågeltillgång.
Intresset för att gå jaktprov blev följaktligen inte så 
stort och vi var tyvärr tvungna att ställa in några av 
våra utlysta prov. Höstens första jaktprov hölls tradi-
tionsenligt i Vemdalen den 18-19 augusti, där tret-
ton ekipage  startade första dagen och andra dagen 
kom tolv till start.. Där utgick endast ett 1:a pris, 
som togs av Sven-Gösta Larssons Luokanjarkas Riina 
II med 90 poäng, och blev därmed klubbmästare.
Börtnanprovet hölls den 29-30 oktober  med åtta 
startande hundar båda dagarna. Två 1:or togs, 
Ukkos Nalli, ägare Tommy Olsson från Arvidsjaur 
skällde ihop 83 poäng tätt följd av sin kullsyster från 
hemmaklubben, Ukkos Nikki med 79 poäng, ägare 
Karl-Erik Sifvertsson.  Totalt minskade de utlysta 
proven något, och antal starter på rörliga prov blev 
endast tre, bästa resultat ett 2:a pris.

Skallkungen arrangerades av SSF Syd i Hällefors och 
där deltog två hundar från J/H. Roger Hedlunds 
Yscha tog en andraplats med 67 poäng och 
Sven-Gösta Larsson slutade elva med Luokanjarkas 
Riina II, med 49 poäng.

Nordiska Mästerskapen arrangerades av SSF 
Jämtland/Härjedalen i  Åsarna, där Finland, Sverige 
och Norge deltog med fyra ekipage var. Från vår 
klubb blev Per-Arne Hoflins Tjäderlekens Mirja 
bästa hund med en fjärde plats och därmed ett 3:e 
pris. Lagtävlingen vanns av Finland 208 p, Sverige 
185p, och Norge 119p. Utförligt reportage finns att 

läsa i Ståndskall nr 4/2012.

Även i år fick vi förfrågan från Forshaga Akademin 
om vi kunde hjälpa till och ställa upp med hun-
dar och förare under deras ”fjälljaktsvecka”. Ett an-
tal hundförare deltog och gjorde arrangemanget 
möjligt.  Enligt uppgift fälldes endast två fåglar. På 
Forshaga Akademins hemsida kan man se bildspel 
från jakten med både stående och skällande fågel-
hund. Väldigt uppskattade jaktdagar av eleverna, en 
helt ny miljö för flertalet av dem.

På jakt och fritidsmässan ”Fäviken Game Fair” 
hade vi som vanligt vår monter som var mycket väl-
besökt. Ett synnerligen bra tillfälle att marknadsföra  
SSF, informera om våra hundraser och berätta om 
hur jakt bedrivs med trädskällare. Vi säljer också lot-
ter där man kan vinna en jaktdag tillsammans med 
hund och förare, något som uppskattas, särskilt av 
personer som aldrig har deltagit i jakt med trädskäl-
lare. Man kan förhoppningsvis skapa ett intresse för 
denna jaktform.

Vid årsmötet var det  dags för den årliga prisut-
delningen. ”Jämtlands Skällande Fågelhund” blev 
finnspetstiken Ukkos Nikki med en 1:a och ett 3:e 
pris, medan Östansjöns pokal för bästa rörliga prov 
vanns av  norrbottenspetsen Klingspetsens Linus.
Även vandringspriset  till 
klubbmästaren Luokanjarkas Riina II delades ut.
Diplom och även glas tilldelades även  de  hundar 
som tagit jaktprovsettor i våra prov under året.
De domare som dömt jaktprov under året pre-
mierades, flest hade Harry Göransson med åtta 
dömda prov.
Vi konstaterar också att det fortfarande är brist på 
jaktprovsdomare i vår klubb, under 2012 har ingen 
ny domare auktoriserats.  

Pris delades även ut till predatorjaktsvinnaren Niklas 
Stöök som hade lyckats ta trettiotvå rävar, ytterligare 
ett pris lottades ut som vanns av Anders Stensson.

Inga styrelseledamöter hade aviserat sin avgång inför 
årsmötet, så styrelsens sammansättning är oförän-
drad. Anders Stensson ordförande, Ewy Carlsson, 
sekreterare och Björn Turesson, Niklas Stöök och 
Kenneth Mella styrelseledamöter. Kassör är Jörgen 
Jönsson
Styrelsen för Jämtland/Härjedalen ser fram mot ett 
nytt jaktår med bättre uppslutning på utställningar 
och jaktprov,  stora fågelkullar och många 
jaktprovsmeriter.

SSF J/H
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Jaktprovsdomarutbildning:
Medelpad, Ångermanland och Jämtland-Härjedalen

går ihop med domarutbildningarna.

Tillsammans hoppas vi få ihop så många intresserade så vi kan hålla utbildning.
Tid och plats bestäms så snart vi har tillräckligt antal intresserade.

Intresserade inom dessa klubbar anmäler sig till:
Bengt-Olof Norberg 060-25444, 070-338 18 02, bengt-olov.norberg@telia.com eller

Roger Hedlund 070-358 12 13, pauliden@hotmail.com

Far och dotter
Klackebos Wilma och Sacke
Foto: Anette Sundin
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Avelsrapport för Finskspets 2012.
Registreringsstatistik
Det har under år 2012 fötts 57 kullar i Sverige som renderat totalt 263 valpar. Av dessa valpar är 134 
tikar och 129 hanar. Hur det sett ut tidigare år går att följa enligt statistiken nedan:

Vi ser att registreringstalen sjunkit sedan mätningarna började 1990. Vi har dock legat på en relativt 
stadig nivå sen cirka 1997. Samma problem har man i Finland, men kanske ännu mer dramatiskt än 
hos oss. Orsakerna till de vikande registreringstalen är nog många.
Avelsstrukturer. 
Inavelsgrad för rasen
Den genomsnittliga inavelsgraden över 5 generationer för rasen blev 2012 = 1,0 %. 
Här nedan ser vi trenden för inavelsgraden sen 1990:  

Tittar vi på tidigare års genomsnittliga inavelsgrader så visar det att vi har haft en mycket positiv ut-
veckling. I snart 10 talet år har vi lyckats pressa ner genförlusterna till mer rimliga nivåer. Skulle inte 
detta visa sig minska sjukdomsfrekvenserna till acceptabla nivåer, vilka nu det kan vara, så finns bara 
2 alternativ. Det ena sättet är att korsa in hundar från andra raser, för att få in nytt genkapital. Exempel 
på raser där SKK lett den typen av nödvändiga ”restaureringsarbeten” finns. Det andra är att inte bry 
sig om sjukdomar och sjukdomsfrekvenserna överhuvudtaget, utan bara avla på, det är bara och välja.
Effektiv populationsstorlek
Den effektiva populationsstorleken för finskspets blev 2012 = 250 individer. Den effektiva popula-
tionsstorleken är den teoretiska bilden av hur stor den genetiska bredden eller avelsbasen är för en 
ras. Man skulle även kunna säga att vi idag parar som om rasen bestod av 250 individer. Exempel och 
förklaringar till detta finns att läsa i Ståndskall nr 3 2010 och nr 2 2012. 

30



Djur använda i aveln
Här nedan redovisas antalet tikar respektive hanar som gått i avel år för år sedan 1990 till 2012.
 

Studerar man kurvorna så ser man att utvecklingen varit positiv för rasen. Man kan säga att det ljus-
blåa fältet motsvarar det jag kallat för gapet. Det optimala är att det fältet inte finns alls. Då använder 
vi lika många olika hanar i avel som tikar. Om fältet är relativt brett (matadoravel) och vi har hög 
genomsnittlig inavelsgrad (inavel) så är rasen utsatt för mycket stora risker gällande sjukdomar och 
sjukdomsspridning. Det hela kompletterar jag nedan med vad gapet blir i procent. Det är inte helt rätt-
visande men ger kanske en mer kompletterande bild av matadorläget i rasen. Annars är det barnbarns-
diagram, antal avkommor och avkommebegränsningen som man tittar på, men det kräver betydligt 
mycket mer utrymme. 

Gapet 2012 blev 35 %, vilket är oroväckande högt. Vi har dock haft en god utveckling de senaste 
åren, men ser här ett litet trendbrott. 
Tidigare har jag skrivit och poängterat att 1 eller max 2 kullar per år för en hane nog är det 
optimala för rasen (Ståndskall nr 2 2012). 
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Kullstorlek
Statistik över kullstorlekarna för finskspets ser kort ut enligt följande:

Tittar man på kullstorlekarna sedan 1990 och framåt så har vi aldrig haft så hög genomsnittlig kull-
storlek inom rasen. Skillnaderna kan verka små men är ack så viktiga. Vi bör nog ligga på mellan 
4-5 valpar i genomsnitt per kull inom rasen. Ökningen kan tyda på en stigande vitalitet i rasen ur ett 
genetiskt perspektiv. Det vi ser är att kullstorleken börjat öka från cirka 2004. Från cirka 2004 och 
framåt har den genomsnittliga inavelsgraden sjunkit markant (halverats). Både de extremt höga 
inavelsparningarna (över 6.25 %) och de höga mellan 2 – 6.25 % har minskat kraftigt sedan 2004. Det 
är ett känt faktum att höga inavelsgrader trycker ner kullstorlekarna och ökar frekvensen av genetiska 
defekter (sjukdomar).  

Täckhundslistan
Antalet tillgängliga hanar på täckhundslistan är för närvarande cirka 60 stycken. Antalet hanar och 
spridningen linjemässigt, är mycket bra. Det är viktigt att ha rätt avelsstrategier när det gäller han-
hundsanvändningen. Ingen hane ska finnas på täckhundslistan för att i första hand få en hel massa 
avkommor. Det viktiga är hur de används i aveln. Det vill säga att de används i rätt kombinationer 
och med ”lagom” antal avkommor. Det kan handla om att tillföra eller förstärka viktiga pusselbitar, ur 
ett genetiskt-, jaktligt- eller exteriörtperspektiv. Samtidigt som man vill förhindra förtätning och sprid-
ning av sjukdomsanlag och icke önskvärda jaktliga och exteriöra egenskaper.

Antal rekommendationer
Antalet rekommendationer under 2012 har varit 60 stycken (se bilaga). Av dessa nekades 1 rekom-
mendation på grund av att sjukdomsriskerna var för stora. Till detta kommer ett antal förfrågningar 
som på grund av olika anledningar ej kommer in som rekommendationer. Det är också viktigt att 
hanhundsägarna trots att deras hundar fått flera rekommendationer inte parar för intensivt 
utan är försiktiga och väljer ”rätt” tikar. Vi ser att en del parar för intensivt inledningsvis och 
sen på grund av detta borde vila 3-4 år. Det är viktigt att man försöker få något slags utvärde-
ring över resultatet i parningarna, innan man går vidare. Vi skulle gärna se att man har kontakt 
med oss innan parningen blir av och skannar av sjukdomsbilder och avelsläget. Bara för att en parning 
är rekommenderad så behöver den inte vara optimal. Detta så att man själv är lite insatt i vad man 
håller på med.

Sjukdomsbilder
Knäledsstatistik
Vad gäller sjukdomsbilden för rasen kan man säga att vi under 2012 har fått 1 nytt knäledsfall inrap-
porterat. Här nedan presenteras sjukdomsfrekvensen och undersökta hundar per registreringsår i pro-
cent. Snitt åldern för undersökning är för närvarande 14 månader varför siffrorna för 2011 än så länge 
är för låga. Underlaget för åren före 1996 är för dåligt men det pendlar mellan 5 -50 % i sjukdoms-
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frekvens och 0,5 -10 % i undersökningsfrekvens. Det finns även ett antal svenskuppfödda hundar med 
knäledsfel i Norge som ej är med i statistiken.

Här ser vi nu en mycket positiv utveckling inom rasen sedan 10 talet år tillbaka.
Undersökningsfrekvensen har ökat och ligger nu på upp emot 30 % per registreringsår. Trots 
att vi undersöker fler hundar idag så sjunker sjukdomsfrekvenserna i rasen. Från att ha legat 
på runt 10 % så hamnar vi nu runt 2-5 % i sjukdomsfrekvens, vilket betyder en halvering. Det är helt 
i linje med vad genetikerna förutspått och helt i linje med klubbens avelsstrategier. Ett stort problem 
för rasen och aveln är att framförallt medel och högrisklinjer inte blir undersökta i den utsträckning 
som vore önskvärd. Ofta hittar man bristande undersökningsunderlag hos kennlar som arbetar med 
högriskindivider. Lite av detta har jag berört i Ståndskall nr 1 2013. 

Epilepsi 
Vad gäller epilepsi läget så har vi under året fått inrapporterat 7 skriftliga fall av epilepsi. Av dessa 
står en enskild hane för 2 fall och ytterligare 2 fall är helsyskon. Ägarna till dessa inrapporterade 
fall ska ha ett mycket stort tack för att de informerat oss. Tittar man på Sjukdomsfrekvenserna för 
epilepsi, så sjunker även den markant. Från en epilepsitopp runt slutet på 80- och början på 90- talet 
så har vi de senaste 10 - 15 åren mer än halverat sjuktalen. Till stora delar tror vi oss ha en bra bild 
över riskindivider och linjer. Även om det börjar se bra ut så måste vi fortsätta att vara kritiska i vår 
avel. Det är viktigt att fortsätta jobba enligt rasens avelsriktlinjer och hålla så bred avel att vi inte tap-
par för mycket gener för snabbt.  Vi måste fortsätta undvika förtätning av risklinjer/-individer, hålla 
låga inavelsgrader samt undvika matadoravel. Förståelsen för det får man bara om man känner till 
historien bakom våra rasers uppkomst. En rashistoria med högst tvivelaktiga avelsstrategier, som lett 
till den lilla ”ankdam” av gener som vi jobbar med idag. Nya unika gener kan bara komma in i rasen 
genom inkorsning av andra raser, eller via mutationer. Då brukar man genast få höra om ett litet antal 
kända vilda djurarter/populationer som klarat sig bra, trots att de varit få till antalet från början. Dessa 
få lyckade populationer lyder under naturens lagar, vilka våra avelsregler vill efterlikna i stora drag. 
Det är alltså inte en uppfödares nycker, kunskap eller kanske okunskap som danar populationen, utan 
naturens egna regler. Hur många arter som gått under på grund av snäv genetisk variation framhålls 
sällan, men det är oändligt många fler. 
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Ögon och HD  
När det gäller ögon och HD i rasen så är undersökningsstatistiken på tok för dålig. Det finns 3 kända 
kataraktfall i Sverige. Känslan är att vi har låga frekvenser av ögonsjukdomar i dag. Men man bör 
känna till att det kan hänga ihop med om hundägarna har anledning att reagera. Det behöver inte 
synas på en hund om den är sjuk. Men vi tar hänsyn till de fall vi känner till i avelsrådgivningen. Här 
finns det bra info i Finland som vi också följer upp och bevakar då importerna kan påverka hälsoläget 
åt endera hållet. 

Slutord 
Slutligen vill jag åter trycka på det som troligtvis är det allra viktigaste för rasen, nämligen klubbens 
avelsstrategier. Vi har kommit en bra bit på vägen och ser redan nu att det har gett ett gott resultat 
sjukdomsmässigt. Statistiken över jaktprovsegenskaperna visar också en mycket god utveckling 
för rasen generellt. Fortsätter vi arbeta i denna riktning så har vi till skillnad från många andra raser 
mycket goda möjligheter att hålla nya och gamla sjukdomar i schack, och detta utan att i vild panik, 
behöva släppa på varken jaktliga eller exteriöra egenskaper inom rasen.  

Från avelsråden för finskspets.     

Finsk spets
Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi, tel: 0981-100 44, 
e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.

Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663220
e-post: kjell.p.spg@gmail.com

Norrbottenspets
Rickard Näslund
Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, 
e-post: nobsen.rickard@hotmail.se

Alf Borgström
Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel: 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 

Avelsråd
Tjäderlekens Mirja på Skallkungen 2010
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SE JCH Kolåsens Pinta 
S23580/2009
Äg. Thorbjörn Röstlund. Hammarstrand
Uppfödare: Boris Sandström, Bredbyn

Jaktprov:    
6/10  2010    Håsjö           1:a 75 p
1/10 2011    Vemdalen     1:a 86 p                        
17/10 2011   Börtnan       1:a 76 p       
Utställning    
16/2 2013    VG Ewa Widstrand

SE JCH Tapperdalen Moona 
S 67485/2005
e. FIN JCH Hakojen Roope
u. Vackeråsens Mirva
Ägare: Mattias Kähäri, Grängesberg.
Uppfödare: Heiki Ruuska, Askersund.
Utställning: 
2011-02-11 Högfors. Verry Good.
Jaktprov:
2011-11-12 Björsjö Ordinarie 80 p.
2012-09-15 Grängesberg Ordinarie 81 p.
2012-11-17 Björsjö Ordinarie 86 p.

SE UCH Styggbergets Kaaksi 
S 67641/2008
e. SE UCH Risbackens Rikke
u. SE UCH Styggbergets Eija
Ägare/Uppfödare: Göran Eriksson.

Jaktprov:
2010-12-15 Grängesberg. Rörligt 78 p.

Utställning: 
2012-02-11 Högfors. CK, Cert, BIR, BIS.
2012-04-28 Västerås. CK, Cert, BIR.
2013-03-09 Strängnäs. CK, Cert, Cacib, BIR.

Avelsråd
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Historiska hundar.
Eftersom den finska spetsen är en relativt gammal 
ras, finns det ganska många hundar som varit 
betydelsefulla på ett speciellt sätt. Vissa har 
genom sin exteriör, färg, svansställning, mental-
itet eller jaktegenskaper bidragit till att man 
ändrat sina krav på hur den perfekta hunden 
skall vara både exteriört och jaktligt. Jag tänker 
här i några artiklar presentera ett antal sådana 
historiska hundar.  

Halli av Tampio.
Halli ägdes av den numera legendariska uppfödar-
en och finnspetsfantasten forstmästaren Hugo Roos. 
Roos verkade över ett område som sträckte sig från 
Rovaniemi i norr ner till Kajana i söder. Genom 
sin arbete som skogstjänsteman kom han i kontakt 
med många olika naturrasiga hundar. I Pudasjärvi 
och Kuusamo och ryska Karelen kom han i kontakt 
med hundar som hade den finska spetstypen även 
om färgen varierade från mörkröd till ljusare.
Hos en bonde i Hyrynsalmi vid namn Penna 
Tampio fann Roos  år 1892, hundar vars storlek 
och exteriör  var mycket tilltalande, så han beställde 
en valp. Först 2 år senare fick han en hanvalp som 
döptes till ”Halli av Tampio 690”

Halli var kraftigt byggd och ca 46 cm hög, med 
rödgul färg som ljusnar mot nos, tassar och svans. 
Färgen kunde vara lite mörkare och huvudet något 
torrare, öronen något spetsigare, nosen mörkare och 
den hade sporrar.

Halli var en utomordentligt duktig jakthund, 
som gjorde sig vida känd inom Sotkamo, Kajana, 
Paldamo och Säräisniemi socknar. Vid ungefär tre 
års ålder hade det skjutits ungefär 400 fåglar för 
Halli, därav 196 den senaste hösten. Halli jagade 
endast fågel. Den var så säker att när Roos arbetade 
med utsyning av timmer i ett rent granbestånd där 
det vimlade av ekorre, tog Halli ingen notis om att 
de andra hundarna skällde ekorrstånd gång på gång. 
Inte heller brydde han sig om andra hundars stånds-
kall på fågel, utan ägnade sig helt åt sina egna fåglar.

Om Halli träar en skygg järpe eller orre avger den 
först endast försiktiga skall och vartefter fågeln blir 
tryggare ökar den skallintensiteten och låter höra det 
grannaste av hundskall. Halli jagar med förkärlek 
tjäder. Senaste hösten sköts 105 tjädrar för hunden.  
Bäst gillar han att skälla gammeltuppar som gärna 
kraxar åt hunden. Uppretad flyger tuppen kraxande 
från topp till topp. Ibland lyckas Halli söva fågeln 
med sitt skall att den inte märker någonting.

När Halli tagit upp en kull och man skjuter en fågel, 
är det bara att vänta så söker Halli upp nästan varje 
träd där det sitter en fågel.  Rekordet var 15 skjutna 
tjädrar på två upptag!

Halli hade en väldigt god näsa vilket han använder 
att lokalisera i träd sittande fågel. En torr varm kväll 
tog Roos med sig Halli till ett skogsparti där han vis-
ste att det fanns tjäder. Snart så ”Spikade” Halli den 
ena fågeln efter den andra så Roos ”gjorde sig ett 
rikligt byte den kvällen”.

Trogen och vaksam sov Halli alltid utomhus och säl-
lan trädde en oanmäld in. För en skogstjänsteman, 
som en stor del av året färdades i skog och mark är 
en sådan hund i det närmaste ovärdelig. Endast det 
absolut  nödvändigaste i matväg behövde medföras, 
resten fixade alltid Halli.  
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Halli premierades flera gånger på jaktprov, bland 
annat i Alavus i oktober 1900 med 1:a pris. Enligt 
Roos var Halli hård och gav skall först då han såg 
eller hörde den flygande fågeln träa. Skadeskjuten 
fågel letade Halli upp på långa avstånd.

I slutet av 1890-talet företog Roos en resa till 
Moskva, där hans spetsar med bland annat Halli 
av Tampio deltog i en stor avels-, uppfödar- och 
jakthundsutställning, arrangerad av det Kejserliga 
Sällskapet. Hugo Roos tilldelades som hederspris 
för sina avels- och uppfödaregrupper,  en vacker sil-
verskål med infällt kejserligt vapen inklusivve 6 sil-
verbägare och flera medaljer.

I de gamla svenska proveglerna var kravet att en 
hund skulle kunna hålla reda på 3 fåglar ur en kull. 
I våra nuvarande regler räcker det  med en! Vi har 
med andra ord en lång väg att vandra innan är i 
närheten av Hallis kapacitet. Men med tanke på få-
gelstammens framtid är det inte heller säkert att det 
ens är önskvärt.

Kära läsare vi höres!
Staffan Forsslund

Staffans ruta
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Åseletställningen
2013-03-24

Utställningen i Åsele genomfördes som brukligt 
under vintermarknaden och även i år i 
strålande solsken. I år hade vi 43 deltagande 
hundar som bedömdes av domare Arild Berget 
och ringsekreterare var Susan Olsson och Monica 
Jonsson. 

På deltagande hundar lottades ett hundbur skänkt 
av Jägarförbundet ut och som lycklig vinnare blev 
valpen Stenskravlets Hedda med husse Lars Nilsson 
Hörnefors. Segrare bland norrbottenspetsarna blev 
Pötbobäckens Gry med ägare Mattias Åkerstedt 
och bäst i motsatt kön blev Bratthögens Rango 
med ägare Peter Ahlqvist. För finsk spets korades 
Tjäderfjäderns Haidi med ägare Birgitta Jonsson ut 

Vinnare BIS Tjäderfjäderns Haidi ägare Birgitta jonsson Klippen 
BIS2 Pötbobäckens Gry ägare Mattias Åkerstedt Storuman

som segrare och Åbackens Face Of Fear med ägare 
Mikael Olofsson blev bäst i motsatt kön. Vinnaren 
av hela utställningen blev Tjäderfjäderns Haidi 
ägare Birgitta Jonssson. Ett stort Grattis till alla och 
tack för en trevlig utställningsdag. 
Resultat på webben
Önskas mer information om resultat gå in på hem-
sidan tradskallare.se, västerbottens lappmark.

Vinnare av hundbur 
Mats Andersson, Hörnefors

SS
F Västerbottens Lappmark
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Kommentarer Inga andra bett än det föreskrivna saxbettet är tillåtna. 
Tandbortfall förekommer och tandstatusen skall kontrolleras noga 
av domaren samt specificeras i domarkritiken.
Avsaknad av tre st tänder accepteras, vid avsaknad av fler tänder 
utöver dessa sker prisnedsättning med ett steg per tand. 

De nya kommentarerna gällande 
tandstatus för Finsk spets är enligt följande:

Käkar/Tänder  Käkarna skall vara kraftiga. Tänderna skall vara välutvecklade  
 och symmetriskt ansatta.Normalt tandschema. 
 Väl slutet saxbett

Börje Svensson, Sollerön på jakt!
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Domare
Flest dömda prov 2012

Evert Lindberg  ..........................................9 prov
Tommy Lannemar  .....................................9 prov
Lars Andersson  ..........................................8 prov
Harry Göransson  .......................................8 prov
Leif Hedlund  .............................................8 prov
Mats Olof Mattsson  ..................................8 prov

Kennel Rahans 
Vandringspris 2012
1:a Kiepin Kaira
S34999/2008  
Poäng: 250
Ägare: Tommy Jonasson

2:a Tapperdalens Moona
S67485/2005
Poäng: 235
Ägare: Mattias Käheri

3:a Linadalens Osku
S65418/2008
Poäng: 229
Ägare: Per Sjögren

Unos Minne 2012
Årets uppfödare

1:a Häggingåsens Kennel 
Poäng: 17
Ägare: Daniel Byqvist

2:a Akroyd's Kennel 
Poäng: 9
Ägare: Leif Hedlund

Inga fler inkomna resultat

SSF´s pristagare 2012

Tommy Jonasson

Daniel Bykvist

Evert Lindberg
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Årets Skällande 
Fågelhund 2012
1:a Linadalens Osku
S65418/2008
Poäng: 76,33 
Ägare: Per Sjögren

2:a Kiepin Kaira
S34999/2008
Poäng: 72,16
Ägare: Tommy Jonasson

3:a Häggingåsens Ronja
S22532/2008
Poäng: 63,33
Ägare: Svante Månsson

Per Sjögren

Årets Skällande 
Fågelhund 2012
Linadalens Osku
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Jaktprov SSF Medelpad
SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående planering. 
För medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100 kronor.
Domararvodet uppgår till 100 kronor. 
Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats 
– startavgift: 250 kronor.

Ordinarie prov. 
16-18/8 Skälsjön, Sundsvall/Timrå  Anmälan till Egon Rongdén.
 
28-29/9 Borgsjö, Ånge  Anmälan till Anita Hästdahl. 
              
22-25/11  Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig  Anmälan till Bengt-Olov Norberg
 
22-23/2 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov  Anmälan till Egon Rongdén
 
22-23/3 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov  Anmälan till Per-Ove Bergman. 

Rörliga prov.
Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar Dig mellan den 16 augusti och 
den 31 mars? Anmäl Dig då till ett så kallat rörligt prov. I bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig så att 
Du får låna en mark om Du själv inte har någon på vårt område.
Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.

Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov ska vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda senast två veckor före 
provet. Vid rörligt prov ska anmälan vara inne minst tre dagar innan provdag. 

Egon Rongdén 
Berglundav 1, 860 30 SÖRBERGE  
egon.rongden@facipen.se
Anita Hästdahl
Parteboda 221, 841 92 Ånge  
anita.hastdahl@hyrverkab.se 
Bengt-Olov Norberg 
Sörfors 5813, 86492 MATFORS  
bengt-olov.norberg@telia.com 
Matti Torvela
Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker 
matti.torvela@metso.com 
Per-Ove Bergman 
Öster Grängsjö 168, 820 77 GNARP  
perovebergman@bredband2.com
 

Karl-Anders Karlsson och Loukanjarkas Isabella. Skallkung 2010
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Jaktprov Norrbottens Kust och Inland
Utlysta jaktprov
17-18 augusti Råneå
Anmälningsmottagare: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, Tel 0924-558 59, 070-295 11 36

5-6 oktober Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Niklas Lundberg, Hantverksvägen 17, 954 33 Gammelstad Tel: 070-339 93 44

2-3 november Överkalix
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61

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

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

Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare och provledare: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Biträdande provledare: 
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90 
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag.
Rörliga prov kostar 200 kr/start för medlemmar i NKI, icke medlemmar i NKI 300 kr/start som betalas 
in på BG 5588-9927 när provdag fastställts. Eventuell reseersättning till domaren tillkommer och betalas 
av hundägaren direkt till domaren vid provtillfället.
Ta chansen att meritera din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och tillfälle. 
Nyheter för 2013!
Nytt för i år är att även de rörliga jaktproven from den 16/9 2013 och framåt är kvalificerande för 
Skallkungen 2014.
Hundens första start på antingen utlysta eller rörliga jaktprov är gratis!
Klubbmästerskap 2013
I likhet med tidigare säsonger kommer inget uttalat prov att vara klubbmästerskap, utan den hund som 
tar den högsta enskilda poängen under kalenderåret på utlysta eller rörliga jaktprov kommer att bli 
klubbmästare. Vid ev två lika resultat vinner den yngre hunden. Vandringspriset till den som blir 
klubbmästare kommer att delas ut på kommande årsmöte.
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Jaktprov Mellansverige 2013
Idre 17-18 augusti
I skrivande stund är antalet starter till detta prov begränsat. Det kan medföra att vi i vissa fall endast kan 
erbjuda 1 start / hund. Närmare information lämnas vid anmälan. 
Anmälan och upplysning: Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. Tel.0281-222 78. 
Gösjön 19-23 augusti 
Anmälan och upplysning: Gunnar Thunander, Hedbyvägen 100, 785 50 Djura. Tel. 0241-303 29.
Björnberget 4-5 september
Gällande för hundar mellan 9 månader och max 4 år. Introduktion för nybörjare och övriga. 
Se separat annons i detta nr. av Ståndskall.
Anmälan och upplysning: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura tel. 0241- 302 50.
Idre SM (Skallkungen) 28-29 september
Kvalificering via lokalklubbar.
Anmälan och upplysning: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora. Tel. 0250-312 33
e-mail. ronney.skoog@gmail.com

Rörliga prov, hela året.
Nyhet inför hösten, höjd status rörliga prov.  *Se text!  Fr.o.m den 16/9 kommer, rörliga prov att ha 
samma status som utlysta prov dvs.vara kvalificerande till Skallkungen. 
*SSF Mellansverige har beslutat att för kvalificering till Skallkungen 2014 räknas ordinarie och rörliga 
prov tagna i den egna lokalklubben i övrigt se Regelpärmen.
Kvalificeringstiden för Skallkungen 2014 startar 2013-09-16.
Anmälan och upplysning se: Rörliga jaktprov i annonsen. 
Utlysta jaktprov.
Anmälan skall vara tillhanda senast 14 dagar före provet. Fyll tydligt i alla data på hund/ägare mm. på 
anmälan. Använd blankett i ståndskall eller hämta för utskrift på SSF riks hemsida,    
www.tradskallare.se  Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas 
anmälningsblanketten.
Startavgift
Betalning sker snarast efter att anmälningsmottagare förkunnat deltagaren om plats.
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/provdag till BG 5261-2942, därutöver 100 kr/provdag 
(domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst av provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250 
kr/provdag till BG 5261-2942, därutöver 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid 
ankomst av provplats. 
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan påvisas.
Vid eventuell domarbrist förbehåller sig SSF-ms rätten till förtur på egna medlemmars hundar.
Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse om start, samt tid för lottning.
Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.
ID Märkning
Obligatorisk 
Rörliga jaktprov
Rörliga jaktprov, kan du gå på egna hemmamarker. Har du inga lämpliga marker kanske domaren har? 
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Startavgift 
Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 18:50 kr/mil betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på BG 5261-2942, 
därutöver domararvode 200 kr samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till domaren.
OBS! Gratis startavgift vid förstastart på jaktprov.
SSF Mellansverige har antagit förslaget om gratis förstastart på jaktprov vilket innebär:
Om förstastart sker på rörligt prov betalar hundägaren endast eventuell reseersättning direkt till domaren.
Om förstastart sker på utlyst prov får hundägaren reducerad startavgift med 200 kr. 
Gäller endast för medlemmar i SSF Mellansverige.
Anmälan 
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler skriftligen till provansvarig för rörliga 
jaktprov, Arne Åhs Rönnbergsvägen 1, 660 50 Vålberg. tel: 054- 54 70 19 eller mobil 070-219 42 05 
Anmälan skall göras skriftligen på anmälningsblankett, (finns i Ståndskall eller kan hämtas på 
www.tradskallare.se) till provansvarig senast 3 dagar före beräknad provdag.
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Har domare kontaktats, ange domarens namn på anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen före 
avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras 
omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.

 Välkommen att starta din hund i höst!

Jaktprov Västerbottens kustland 2013
Vilhelmina 16-17 augusti Länskampen se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan: Roger  Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-266 30 68
Vilhelmina 18-19 augusti Länskampen se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan:  Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-266 30 68
Sävarprovet 21-22 augusti eftermiddagsprov.
Anmälan och upplysningar: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar. Tel. 070-579 71 05
Bjurholmsprovet 5-6 oktober. Klubbmästerskap.
Anmälan och upplysningar: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar. Tel. 070-579 71 05

För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad.
Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
Att tik börjat löpa. 
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: 350 kr/start.

Rörliga prov.
Anmälan: Ulf Grabbe, Skogsbrynet 43, 903 43 Umeå.  Tel.070-208 71 48 
Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet starter 
kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet alla dagar. Ett visst tävlingsmoment kommer vi att 
ha för dessa fyra dagar för att kunna utse en klubb som länsmästare.                                       Välkomna!
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Jaktprov Nedre Norrbotten 2013
Utlysta prov:
17-18 augusti, Arvidsjaur
Anmälan till Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn. Tel: 070-682 03 31.

7-8 september, Arvidsjaur
Anmälan till Kjell Sundström, Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur. Tel: 073-520 24 06.

21-22 september, Arvidsjaur. (Klubbmästerskap)
Anmälan till Kjell Sundström, Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur. Tel: 073-520 24 06.

5-6 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 073-821 58 95. 

Rörliga prov:
Anmälan till: 
Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-214 55, 073-821 58 95.

Anmälan.
För samtliga prov gäller att skriftlig anmälan är bindande och skall vara poststämplad senast 14 dagar före 
första provdag. Använd blanketten i Ståndskall. Blanketten finns även att ladda ner från riksklubbens 
hemsida.
Startavgift.
Startavgifter för utlysta och rörliga prov: 300 kr/start för medlem i SSF/Nedre Norrbotten. 400 kr/start 
för medlem i annan lokalklubb. Medlem i SSF/Nedre Norrbotten betalar ingen startavgift vid hundens 
första jaktprovsstart. Vid rörligt jaktprov kan eventuell reseersättning till domaren tillkomma.
Vid utlysta prov betalas startavgiften på provplatsen. Vid rörliga prov betalas startavgiften in på klubbens 
bankgiro 393-7711 i samband med anmälan om annat ej överenskommits med provledaren. För anmäld 
hund som bekräftats start och uteblir från provet återbetalas anmälningsavgiften endast mot uppvisande 
av läkar-/veterinärintyg.
Bekräftelse om start.
Bekräftelse om start sker per telefon under förutsättning att hundägaren lämnat telefonnummer och är 
anträffbar.
Samling och lottning.
Upplysningar om samlingsplatsen och tidpunkt för lottning erhålls i samband med bekräftelse om start.
Övrigt.
Lokalkubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa prov kan provtiden 
begränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dagslängd.
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Jaktprov SSF Jämtland-Härjedalen
2013-08-16-2014-03-31.

Vemdalen/Hede 16 – 18 augusti, fredag – söndag
Klubbmästerskap, lokalklubbens egna medlemmar har förtur.
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 83434 Brunflo, 070-358 12 13.
Vemdalen/Hede alternativt Börtnan/Åsarna 28 -29 september lördag – söndag
Anmälan till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 83051 Offerdal, 070-657 67 38.
Vemdalen/Hede alternativt Börtnan/Åsarna alt. Offerdal/Föllinge 5 – 6 oktober
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 83434 Brunflo, 070-358 12 13.
Börtnan/Åsarna 14 – 15 oktober, vardagsprov måndag – tisdag
Anmälan Johan Mesch, Hoverberg 321, 84040 Svenstavik, 070-297 03 54.
Offerdal/Föllinge 21 – 22 oktober, vardagsprov måndag – tisdag
Anmälan till Stefan Olofsson, Ängevägen 11, 83051 Offerdal, 070-335 50 02.
Börtnan/Åsarna  28 -29 oktober, vardagsprov måndag – tisdag
Anmälan Johan Mesch, Hoverberg 321, 84040 Svenstavik, 070-297 03 54.
Offerdal/Föllinge 4 – 5 november, vardagsprov måndag – tisdag
Anmälan till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 83051 Offerdal, 070-657 67 38.
Vemdalen/Hede alt. Börtnan/Åsarna 11 -12 november, vardagsprov måndag – tisdag
Anmälan Johan Mesch, Hoverberg 321, 84040 Svenstavik, 070-297 03 54.
Börtnan/Åsarna  18 -19 november, vardagsprov måndag – tisdag
Anmälan Johan Mesch, Hoverberg 321, 840 40 Svenstavik, 070-297 03 54.

Anmälan till ordinarie prov
Skriftlig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. Använd blankett som
finns i Ståndskall eller www.tradskallare.se  fullständigt ifylld. 
Startavgiften 350,- betalas på plats, i startavgiften ingår domararvode 250:-                                                      
Bekräftelse om start  
Bekräftelse om start sker av arrangören på det telefonnummer eller e-postadress hundägaren har uppgivit 
vid anmälan. Om meddelande från provledare lämnats på mobilsvar eller e-post, vänligen bekräfta 
omgående annars kan den upplåtna platsen gå till nästa hund.
Övrigt
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 tim. Detta meddelas då vid bekräftad start.
Rörliga prov 16 augusti 2013 – 31 mars 2014
Skriftlig anmälan till Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40 Svenstavik. 
Tel. 0687-510 48, 070-285 30 17, minst 3 dagar före beräknad start.
Tilldelad domare tar då kontakt med hundägaren och bestämmer tid och plats. Då betalar hundägaren in 
startavgiften 100:- på klubbens postgiro 13 70 11-3. 
Domararvode 250:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.tradskallare.se, fullständigt ifylld.
Ej utnyttjad, bekräftad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
Första start på jaktprov för lokalklubbens egna hundar är gratis. Eventuell reseersättning till domaren vid 
rörliga prov, betalas av hundägaren.
SSF-JH har beslutat att för kvalificering till Skallkungen 2014 räknas ordinarie prov tagna i den egna 
lokalklubben i övrigt se Regelpärmen.
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Jaktprov Västerbottens Lappmark 2013
Åsele 16-17  augusti
Anmälan A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina tel. 073-035 88 23

Vilhelmina 16-17 augusti Länskampen se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan: Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-266 30 68

Vilhelmina 18-19 augusti Länskampen se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan:  Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-266 30 68

Storsele/Storuman 28-29 september Klubbmästerskap Begränsad provtid
Anmälan:  Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65.

Dikanäs 5-6 oktober Begränsad provtid Internationellt
Anmälan: Göran Hellström,  Ringvägen 23, 923 32 Storuman  tel. 070-328 05 43. 

För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälnings mottagare senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad. Vid 
händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur. Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs 
vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger. Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärin-
tyg. Att tik börjat löpa. Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: medl. i Lappmarken 350 kr övriga 450 kr. Internationella 400 kr.

Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan:
A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina tel. 073-035 88 23 akpersson@live.se. 
De som ska gå prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea
Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97 eller 070-266 30 68
roger.eriksson@vilhelmina.se 
De som ska gå prov inom Vilhelmina,Storuman, Sorsele och Malå.

Anmälan  senast 3 dagar före provet. Använd blanketten i Ståndskall, eller blanketten på SSF,s hemsida,
www.tradskallare.se, som kan skickas genom e-post. Anmälan är giltig när man fått svar från A-K eller 
Roger genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan. Detta gäller enbart rörliga 
prov. Rörliga prov medlem i Lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens BG 164-0739  före start, 150 kr 
betalas direkt till domaren, Övriga betalar 200 kr till klubben före start och 150 kr till domaren.
Eventuell reseersättning till domare gäller samtliga 18,50 kr/mil. 
Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats.
Observera att behörig provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta
Provledaren för att fastställa provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon 
senast dagen före avsedd provdag.  Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående 
per telefon. Domarlista finns på klubbens hemsida på www.tradskallare.se

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet starter 
kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet alla dagar. Ett visst tävlingsmoment kommer vi att 
ha för dessa fyra dagar för att kunna utse en klubb som länsmästare.                                      Välkomna!
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Jaktprov SSF Gävleborg 2013
Ordinarie jaktprov
Los den 17-18/8
Upplysningar och anmälan: Ivan Karlsson Lövriset 11, 828 93 Voxnabruk
tel  0657-210 26  070-288 48 04  
Kårböle den 21-22/9
Upplysningar och anmälan: Jan Andersson Stora Vinterg 13, 827 31 Ljusdal tel. 0651- 165 17  
Ljusdal 2-3/11
Upplysningar och anmälan: Jan Andersson Stora Vinterg 13, 827 31 Ljusdal tel. 0651- 165 17.

För samtliga prov gäller följande:
Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress och tel.samt registreringsnr. och namn på hundens 
föräldrar. Använd blanketten som hämtas från SSF:s hemsida!
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 14 dagar före start på de ordinarie proven, 
sent inkommen anmälan beaktas EJ ! Gäller EJ rörliga prov, där är det tre dagar innan tänkt provdag som 
är sista anmälningsdag)
Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
Att hunden insjuknat, styrks med veterinärintyg.
Att tik börjat löpa.
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas.
Startavgift 300 kr/provdag  sätts in på Pg 17 43 39 – 2 vid bekräftelse av start.
Ange namn och provplats vid inbetalning.
Rörliga jaktprov 16 augusti 2013-28 februari 2014
Anmälan:
Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnr.
Insändes till provledare: Daniel Byqvist  Blomstervägen 69 821 40 Bollnäs. 070- 352 95 38.
Obs! Vid anmälan- ring Daniel på ovanstående nummer för att få bekräftat att anmälan är inskickad. Han 
jobbar och är borta längre perioder ibland och då kan en skriftlig anmälan bli liggande oläst. Därför är det 
viktigt att även ringa Daniel när man skickat anmälan.
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats 
(minst 3 dagar före provet.)
Startavgift 200 kronor sätts in på Pg 17 43 39 – 2  när domare och hundägare fastställt provdatum.
Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet.
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
Turordning ordinarie och rörliga prov
Egna klubbens hundar. Hundar från andra lokalklubbar. Hundar från övriga Nordiska länder
Vid alla jaktprov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.
Jaktprovsdomare som anmält start av hund. Denna hund skall garanteras 1 start per dag. 
VANDRINGSPRIS för medlemmar i SSF/Gävleborg
Det åligger de hundägare som vill tävla om klubbens vandringspris ”Årets trädskällare” att skriftligen 
inkomma med de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på 
provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2013.
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Jaktprov SSF SYD 2013-2014
Grängesberg 14:e -15:e September  INTERNATIONELLT 
Anmälningsmottagare: 
Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 070-311 12 74. styggberget@hotmail.com
Björsjö 16:e och 17:e November    Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA, 070 6587305 tomas.salander@skogssallskapet.se 
Saxdalen 29:e och 30:e mars 2014 Nationellt
Anmälningsmottagare: 
Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 070-311 12 74. styggberget@hotmail.com

Anmälan ordinarie prov.
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 14 dagar före provdatum 300 kr 
betalas på plats. 
Till det Internationella provet skall 350 kr sättas in på ssf-syds plusgirokonto 91 53 14-9 samtidigt med 
anmälan. Vid så många anmälningar att alla inte kan beredas plats har alla oavsett lokalklubb rätt till lott-
ning för att få starta på provet. 
Lottning till domare och provrutor kan komma att ske veckan före proven där alla anmälda har rätt att 
delta. Vänligen meddela i anmälan om du även kan vara jaktprovsdomare på ett eller flera prov.
Rörliga prov
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum. 
Anmälningsmottagare: 
Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN                 
styggberget@hotmail.com

300 kr inkl. reseersättning för domare betalas på plats.
Första start för SSF-syds medlemmar, ingen avgift.                        
Gäller både ordinarie och rörliga prov.
SSF Syd fortsätter tills vidare med samma regler som tidigare att bara de ordinarie proven blir kval till 
skallkungtävlingen. Vi kommer eventuell att ändra det vid årsmötet i februari 2014. 
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Jaktprov SSF Ångermanland 2013
Backe/ Näsåker .....16, 17, 18 augusti
Backe/ Näsåker .....23 augusti
Backe/ Näsåker .....11 september
Backe/ Näsåker  ....5, 6 oktober, Klubbmästerskap
Backe/ Näsåker .....16 oktober
Backe/ Näsåker .....1, 2, 3 november

Anmälan skickas till 
Ulf Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15, 070- 342 57 87

Anmälan
Skriftlig anmälan ska vara insänd senast 14 dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast bekräfta start till 
hundägare som lämnat fullständig anmälan enligt den blankett som medföljer Ståndskall. Bekräftelse sker 
per telefon under förutsättning att hundägare är anträffbar. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 
timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av kort daglängd. Vid konkurrens om proven äger 
den egna klubbens hundar företräde.

Bokning av rum
Rum bokar ni i samband med anmälan.

Rörliga prov på skilda platser
Anmälan ska ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till Ulf Jonsson senast 3 dagar före beräknad 
provdag. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före 
provdagen. Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Det är alltid 
provledaren som utser domare.

Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen fr.o.m. den 16 september.

Startavgift
Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 50:- till pg 4400449-7 
och dömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning direkt till domaren. Vid utebliven bekräftad 
start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.
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Jaktprov 2013 Övre Norrbotten
Pajala internationellt 17-18 augusti 
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget

Kiruna/Vittangi nat. 24-25 augusti
Anmälan: Johan Lehmivaara, Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi

Pajala Klubbmästerskap nat. 5-6 oktober (OBS inga förlängningar tillåts)
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget

Jokkmokk/ Porjus nat. 19-20 oktober
Anmälan: Roger Strandelin, Klarinettstigen 6, 982 35 Gällivare

Kiruna/Vittangi nat. 26-27 oktober 
Anmälan: Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna

Jokkmokk-Porjus alt. Pajala nat. 2-3 november 
Anmälan: Jörgen Estholm, Åkaregatan 15, 983 33 Malmberget                                                                   

Jokkmokk – Porjus alt. Pajala nat. 9-10 november
Anmälan: Jan Engman, Forsvägen 48, 945 91 Norrfjärden

Rörliga  jaktprov
Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov kan under hösten vända sig till provledarna, 
som lämnar anvisningar om anmälningsförfarande m.m
Provledare för rörliga jaktprov:
Ove Sjöström,        Polhemsgatan  3,       983 33  Malmberget   tel.  0970/202 08
Roger Standelin     klarinettstigen 6         982 35  Gällivare       tel.   0970/152 29
Dessa två är även anmälningsmottagare för rörliga jaktprov.

För samtliga prov – ordinarie som rörliga – gäller följande:
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på utlysta prov. I samband med anmälan betalas samtidigt in 
300 kr på bg  5937 – 0841 dock senast tio dagar före första provdag.
Startavgiften är 350 kr för ett rörliga prov. Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till 
bg  5937 – 0841. Rörliga prov: anmälan och betalning (250:-) senast 3 dagar före avsedd provdag.
Vid  en anmäld hund betalar hundägaren den faktiska kostnaden..
Skriftlig anmälan som är bindande ( gäller utlysta prov ) skall vara poststämplad 
senast 14 dagar före första provdag. 
OBS!  Vid inbetalningen skall det framgå vilket sorts prov det gäller samt vilken hund som skall prövas. 
Rörliga prov och utlysta prov hålls åtskilda, så anmäl till rätt sorts prov. OBS !

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blir sjuk, där veterinärintyg erfordras. Vid ej 
utnyttjande av erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 100 kr/prov för att få 
utbetalt innestående avgift skall kontakt tages med kassör före 10/12-2010 annars tillfaller startavgiften 
klubben.
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Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer  på vilket 
arrangören kan nå vederbörande för bekräftelse om start .
Lottning: För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.
Turordning
Ordinarie och rörliga prov
Lokalklubbens egna hundar
Hundar från andra lokalklubbar
Hundar från Norden
D.v.s  lokalklubbens egna hundar har företräde och går i första hand vid ”överanmälan”.
Obs ! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller löst träningskort för hunden inom provområdet och 
provdatumet.
Brukande av vapen vid jaktprov
Vapen får medföras oladdat på SSF/Övre Norrbottens jaktprov. Provobjekt får ej fällas under eller efter 
provet. Provledaren och domaren kan ge tillstånd att använda ( bruka ) vapnet om hundföraren har 
jakträtt på området – gäller mård, mink, räv samt mårdhund. Hund skall kopplas upp efter provets slut 
och hållas kopplad tills domaren avlämnats i hemmet ( rörliga prov ) eller vid samlingsplatsen för provet 
(utlysta prov ).
Vid för stort antal anmälda hundar som har starträtt.
Fler än antalet domare eller tillgängliga provmarker. Rätt att starta sker genom lottning. Den hund som 
blir ”bortlottad” ena dagen skall då automatiskt bli garanterad start nästa dag. Lottning sker då bland de 
hundar som startat första dagen om övriga startplatser (andra dagen)
Start förmiddag respektive eftermiddag
Blir hund lottad på eftermiddag första dagen ( samt ”får” starta andra dagen ) så skall den starta på 
förmiddagen andra dagen. Om det finns möjlighet att starta fler hundar på förmiddag andra dagen, 
så skall lottning ske mellan första dagens förmiddagshundar.
Jaktprovsdomare som anmält starthund
Denna hund skall ej kunna bortlottas, utan garanteras en start per dag !
Vid temperaturer av -20 grader och kallare inställes all jaktprovsverksamhet!

Ta chansen
Ta chansen att pröva din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och provdatum.

53



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
 
RIKSSTYRELSEN
Ordförande 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57,  e-post: jonssonsel@telia.com 
Vice ordförande  
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 Sörberge, 060-57 00 62/070-366 85 00. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20 e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 073-079 94 17  e-post: jensing@telia.com
Kassör 
Solveig Nyström, V:a Ringväg 121 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49, 070-398 20 28  e-post: snystrom@telia.com
Ledamot 
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72  e-post: ronney@skoog.biz
Ledamot 
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola, tel: 070-303 78 49  e-post: a-lars-@hotmail.com

Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-
Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas. 
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets: Johan Lehmivaara - Norrbottenspets: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, tel: 0981-10044, e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.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
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz 
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com 
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 0651-165 17 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-0358823. e-post: akpersson@live.se 
Exteriörkommitte 
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad, tel: 0660-73138, e-post: jensing@telia.com. 
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se 
Webbansvarig
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola tel: 070-303 78 49, e-post: a-lars-@hotmail.com
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp, tel: 0293-127 02 e-post: 097310280@telia.com
Valberedning sammankallande 
Ulf Jonsson Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel: 0624-400 15 / 070342 57 87 e-post: 40015@telia.com 
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna
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.sjostrom62@gmail.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601, 962 69 Jokkmokk, tel: 0971-310 17 / 070-548 52 54, e-post: gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel: 0910–58 05 20 e-post: l.michael.holmberg@telia.com 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ord: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, e-post: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tord.isaksson@ncc.se 
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel: 0929-132 64, 070-682 03 31. e-post: markus.fougstedt@telia.com
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelvägen 34 C, 933 31 Arvidsjaur tel: 070-675 33 39, e-post: gunillas65@hotmail.com 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 0953-205 22 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel: 0941-664 81 e-post: markusson_martin@hotmail.com 
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Mats Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50  Backe, tel: 073-181 44 09
Sekreterare: Johanna Martinell, Östra Dalgatan 26, 891 32 Örnsköldsvik, tel: 073 05 08 707, e-post: J_martinell@hotmail.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Fjällvägen 34, 840 92 Vemdalen tel: 070-615 10 60, e-post: trum.anders@swipnet.se 
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 0684-303 46, 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com 
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel: 070-366 85 00 e-post: egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@metso.com 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 0651-165 17 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel: 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com 
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20e-post: tl@inkopssupport.com 
SydsverigePostgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lise-lotte.lindqvist@ica.se 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

Kiepin  Tiku med sin första gammeltupp endast 6 månader. 
Foto/äg: Lennart Nilsson

Fort Hjort Hilla
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