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Ledare

Innehåll Nr 3 • 2011

Vid det senaste Riksårsmötet
i Jokkmokk blev jag invald
som styrelsesuppleant och
får därför tacka för det
förtroendet. Samtidigt passar
jag också på att göra en
Ronney Skog
beskrivning av mig själv så ni
kan bilda er en egen uppfattning om vad det är för
Jeppe dom släpat in:
Mitt namn är Ronney Skoog och jag bor i byn
Långlet som ligger intill Vasaloppsspåret, ca 6 km
från Mora. Samma fru under alla år, två hundar och
tre utflugna barn. Ett ganska så lugnt och skönt liv.
Min yrkesbana startade som billackerare, något som
ledde till att jag tillsammans med min bror startade
och drev ett litet billackeringsföretag i närmare tjugo
år. Efter drygt trettio år i branschen tyckte jag det
fick vara nog och bytte helt inriktning. Något inom
skog och viltvård var mina drömmars mål så jag gick
en tvåårig utbildning på Vilt och Naturvårdslinjen i
Stöllet, Värmland.
Det var två underbara år som fick mig att se livet på
ett helt nytt sätt.
Som på ett bananskal fick jag en förfrågan om att
bli arenachef på Mora Hockey. Mora hade tagit
klivet upp till elitserien vilket var väldigt stort.
Arenachefsjobbet var enormt spännande men också
extremt krävande när personalfrågor, budget och
tv-sändningar skulle knytas ihop. När så Mora åkte
ur finrummet efter något år blev det av naturliga
skäl helt andra ekonomiska ramar som gjorde att
trivsamheten försämrades och man var tvungen att
ta mindre roliga beslut och skära i verksamheten.
Ett par år senare sa jag upp mig och har sen två år
tillbaka jobbat som personlig assistent. Det optimala
jobbet inom jakt och skog tycks aldrig riktigt vilja
infinna sig, men vi får väl se?
Nuvarande jobb ger mig i alla fall äntligen lite tid
över och det fina i kråksången är att den jag jobbar
med mest av allt gillar att fiska, bowla och se på
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

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

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

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.Icke medlemmar 250.-

Raskompendium:
Medlemmar 150.Icke medlemmar 300.-



snarare stegrat sig till en livsstil.
Det tog lång tid innan jag fick min första trädskällare.
Anledningen till det var att jag alltid sagt, när
ungarna blir större ska jag ha en trädskällare. Man
hade ju hört hur skälliga och för övrigt ”vassa” dessa
småspetsar var och det ville jag inte utsätta familjen
för. Därför blev det så att har- och rådjurshundarna
fick företräde hemma hos oss. Däremellan lånade jag
älghundar och när det skulle jagas med trädskällare
så följde man med någon bekant.
Så var det då äntligen dax, valet föll på
Norrbottenspets. Kosan ställdes mot Ockelbo
där Peter och Ulrika Johansson bedriver sin
uppfödning, Pötbobäckens Kennel. Ett val som jag
aldrig någonsin haft anledning att ångra.
Nog är det konstigt, av alla hundar vi haft så är
spetsarna dom som i särklass varit tystast och lugnast
hemma, dessutom helt utan tendens att vilja gå till
anfall mot någon mänsklig varelse, så snacka om
förutfattade meningar.
Att dom på spetsars vis är lite försiktiga mot
främlingar innan de kommer fram för att hälsa
tycker jag bara är ett sundhetstecken.
Peters Johanssons entusiasm för rasen och
jaktformen hade för mig ett smittsamt förlopp och
det är väl hans fel att man blev insnärjd i det här
med trädskällare.
Följderna av denna farsot drog med sig att min fru
Britt-Marie och jag år 2004 startade Byrisskogens
Kennel, där vi av olika orsaker hittills, endast tagit
fram ett blygsamt antal kullar.
Något senare, 2006 blev jag invald i styrelsen för SSF
Mellansverige och har sedan dess varit sekreterare i
lokalklubben.
I samma veva eller något tidigare blev jag också
klar som jaktprovsdomare, en syssla som är mycket
givande då man får lära känna både hundar och
ägare på det jaktliga och mera avspända planet.
Som suppleant i riksstyrelsen är det väl meningen
att man ska se och lära men också förhoppningsvis
kunna blanda sig in i debatten.
Titta i backspegeln är något jag aldrig sett några
fördelar i, dessutom skulle man i så fall hela tiden
veta vad kommer att hända, fy så tråkigt och
oföränderligt det skulle bli. Nej, min övertygelse är
att alltid sätta hjulet i rullning och blicka framåt. I
min värld kallas det utveckling.
Ronney Skog

Ledare forts...
hockey. Om han dessutom får chansen att någon
gång följa med på ett älgpass, ja då är lyckan gjord.
Ända sen tidiga barnaår har jakten varit en
grundläggande drivkraft i livet.
Allt som handlade om jakt, djur och natur slukade
man, antingen från litteraturen eller från verkliga
livet.
Farsan jagade bara älg, vilket jag inte tyckte var
tillräckligt, så jag följde gubbarna i byn på allt som
hade med jakt att göra. Det är en trivsam blandning
av minnen och händelser från skjutbanor och harjakt
till utgrävning av rävlyor och gud vet vad.
Jag tänker tillbaka på en märklig episod som i dag
skulle vara otänkbar.
På den tiden bodde vi inne i det tätbebyggda
samhället. Frasse, en kompis till min far var
en ivrig harjägare och ägde en mycket duktig
schillerstövare.
En dag sa han: Du kan väl åka ut och motionera
Bella?
Eld å lågor, nästa morgon drog en lycklig 12 -årig
grabb iväg på cykel genom samhället med ryggsäck,
luftgevär och en stövare i släptåg.
En halvmil utanför byn blev det släpp och jag
kan än i dag känna den oerhörda spänningen när
upptaget kom. Drevet böljade fram och tillbaka
som det nästa bara gör i tidningarna och jag minns
att min erfarenhet av luftgevär gjorde att något skott
på annat än stillasittande mål på mycket nära håll
var helt otänkbart.
Haren såg jag många gånger men någon chans till
skott fick jag aldrig. Men vad gjorde det! Vilken
upplevelse, helt ensam i storskogen!
Många gånger har jag ställt mig frågan, hade jag låtit
mina barn göra så här eller har jag sett någon annan
göra det? Svar, nej och i dag skulle nog grabben
ifråga snabbt bli upplockad av någon polispatrull
och föräldrarna mista både det ena och andra. På
den tiden var allt så oskyldigt. Man var ganska
ordentlig med allt och respekt för människor och
djur gjorde att det fanns naturliga regler och spärrar
för vad man gjorde och inte gjorde.
Nu när jag tänker efter så kan det också varit så att
Frasse ”bara” ville att jag skulle ut och cykla med
Bella och kanske, bara kanske var det så att morsan
”inte visste”eller inte ens var hemma, va vet man?
Inte vet jag men troligen var denna händelse som
att skvätta bensin på en redan brinnande brasa, för
intresset för jakt och hundar har aldrig avtagit utan


Hundutställning i Älvsbyn
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för Finsk spets och Norrbottenspets i Älvsbyn

Lördagen den 19 november 2011
Plats: Ridhuset, Älvsbyn
Vägbeskrivning bifogas med bekräftelse om start.
Domare: Vakant
Tid: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00
Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.
Anmälan: Skriftlig senast 11 november till:
Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn
Tel: 0929-132 64, 070-682 03 31
Använd anmälningsblanketten från Ståndskall.
Blanketten finns även att ladda ner på www.tradskallare.se
Anmälningsavgifter:
Valpklass och veteranklass: 100:-. Övriga klasser: 300:-. Anmälningsavgiften betalas på plats.

Servering! Välkomna till Älvsbyn!

Hundutställning i Vemdalen
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för Finsk- och Norrbottenspets.

Lördagen den 26 November
Plats: Vemdalen.

Domare: Ewa Widstrand, Offerdal
Anmälan och upplysningar:
Senast Fredag den11 November till:
Stefan Olofsson, Ängevägen 11, 830 51 Offerdal. o.stefan@telia.com
Avgifter:
Valpklass 4-9 mån & Championklass 0 kr. Övriga klasser 250: -.
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens Pg:137011-3.
OBS! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före.

Servering samt lotterier med fina priser.
Två dagars jakt inkl. boende med självhushåll på
Holmen Skogs marker lottas ut på startnumret.

Välkomna!

www.tradskallare.se


Finsk spets Kimmo
Kan man inte jaga får man nöja sej
med att fiska!
Foto/ägare: Per Bomark, Färila



Domarutbildning
i Nedre Norrbotten

Jaktprovsdomarutbildning

i Luleå

SSF/Nedre Norrbotten anordnar en teorikurs
för nya jaktprovsdomare under våren/sommaren.
Även gamla domare som ej dömt
på sista tiden är välkomna.

En jaktprovsdomarutbildning är planerad
att hållas för intresserade medlemmar i
Norrbottens Kust och Inland.
Kursen vänder sig till nya blivande domare,
nuvarande behöriga domare som vill fräscha
upp sina kunskaper och alla övriga intresserade
medlemmar.

Tid och plats bestäms senare i
samråd med intresserade.
Anmälan till:
Thore Öhgren, Tel: 0960-216 39

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

Domareutbildning

Niklas.Lundberg@jagareforbundet.se

i Medelpad

Välkommen med din anmälan!

SSF Medelpad bjuder in intresserade
till utbildning till jaktprovsdomare

Lördagen den 6:e augusti

Skicka in material till
Ståndskall

Kontakta:
Kjell Pettersson
0691-66 32 20 / 0703-98 98 19
eller
Bengt-Olof Norberg
060-25 444 / 070-366 85 00

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

Välkommen!
SSF Medelpad

Västerbottens Lappmark
Västerbottens Lappmark har en ny logga,
och vi har tryckt upp svarta t-shirt
Pris 100 kr alt. 130 kr för V-formad krage.
Porto tillkommer vid beställning.
T-shirt går att beställa hos Lappmarkens kassör eller sekreterare.
Uppge storlek!

Martin Markusson
073-180 08 32 eller 0941-664 81 e-post markusson_martin@hotmail.com
Thomas Jonsson
070-668 05 22 eller 0953-205 22 e-post thomas.jonsson@brinet.nu



Berömvärt skallarbete

kämpar för sitt liv. Förmodligen så hade tuppen
valt en underdimensionerad kvist vilket gett fågeln
denna oönskade situation, eller krockat med ett träd
i flyktvägen?
Eftersom tjädern lyckades freda sig ganska bra mot
unghundens utfall så fick ägaren möjligheten att
göra som proffsfiskarna, nämligen nyttja "catch and
release". Den kaxiga tuppen såg lite luggsliten ut
men var annars vid god vigör.
Nästa gång så kommer tjädertuppen förmodligen
att ramla ner av någon annan anledning, som
dessutom smäller ganska bra...
-Du tuppen, vi syns igen!

Skäller man tillräckligt länge under trädet så ramlar fågeln ner. Är det en tjädertupp som vaknat på
fel sida resulterar det i ett rungande ståndskall på
marken! Hikko hade väldigt kul den dagen...
Hikko som är drygt ett år skäller ståndskall 300 m
bort, efter fem minuter flaxar det rejält och skallet tystnar. Skallet återupptas en kort bit bort men
det låter inte som det brukar, det är stötvis och lite
intensivare. Tjädertuppen är nu under en gran och
Hikko skäller hellre än dräper,
han vill att tuppen ska sätta sig i tallen igen.

Provledarrapport
Vemdalen 16 – 17/8 2011

Förväntningarna på fågeltillgång fanns där.
Väderutsikterna enligt SMHI var ”Busväder”. Nu
klarade vi oss från det värsta regnovädret, som drog
över på nätterna. Fuktigt och varmt 15-19 grader,
samt skyfall på nätterna gjorde det svårt för hundarna.

1:a pris togs av Nobsen Bratthögens Keja på
80p ägare Nils Söderberg och Kenneth Carlsson
Vemdalen.
Provets ohotade stjärna blev Tjäderlekens Mirja
ägare Per-Arne Hoflin Ljungdalen, Mirja klämde i
med 87p på Tisdagen för att följa upp med 82p på
Onsdagen. I och med 1:an på Tisdag blev hon klar
Jaktchampion. Ett stort grattis från oss, detta gäller
även övriga pristagare.

13 hundar anmälda och 11 kom till start båda dagarna. För Tisdagen blev snittet på FM 2,9, och för
Onsdagen 2,5.
Tre 1:a pris, en 2:a pris, nio 3:e pris, 8st 0 pris och
ett avbrutet blev resultatet.
2:a priset på 65p togs av Häggingsåsens Dexter
ägare Simon Nordin Bollnäs.

Mera utförlig info om reslutaten, se prislitorna.
Provledarna
Lennart jönsson och Roger Hedlund.



Lyckad trädskällardag
i Dorotea!
Den 21 maj dalade det lappvantar ned från himlen och inte längre efter kom det rejält med regn.
Det såg inte lovande ut. Började tro att folket kanske skulle dra sig. -”Det är lugnt” säger Martin
Marcusson, dagens arrangör, -” Jag har beställt
sol!”. Solen Martin hade beställt kom och även 56
gäster med deras hundar!
Dagen börjades med att Berith Johansson berättade
om dom nya utställningsregler och hur allt fungerar
på en utställning. Efteråt körde hon ringträning.
Styrelsen passade då på att ha styrelsemöte och konstaterade på mötet att vi aldrig hade sett så många
Nobbsar på en och samma gång! Berith fick göra
flera ringar, för att alla skulle rymmas på planet.
Efter ringträningen blev det tipsrunda med kluriga
frågor och klubben bjöd alla gäster på hamburgare
som grillades av grillmästrarna, Sören Granberg och
Jonas Hahlin.
Efter matintaget pratade Ann-Kristine Persson om
klubbens organisation och regler som gäller jaktprov. Dagen avslutades med att dra vinnare till tipsrundan. Och vi hade 12 lyckligare vinnare!
Vi vill tacka alla som kom till denna dag trevliga
dag, men även våra sponsorer; Dorotea Sport &
Fritid, Jägareförbundet AC-län, Fjällveterinären
i Strömsund, Studiefrämjandet samt Barbro
Börjesson.
Lycka till alla hundägare önskar
Styrelsen SSF Västerbottens Lappmark!
Vi finns nu även på Facebook
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Hur skickar man in manus till championgalleriet?
Titta på texten till championgalleriet och skriv in meriterna
i ett mail eller worddokument i samma ordning som där.
Bilden levererar ni separat där ni döpt bilden med hundens namn.

Hur skickar man in manus till valptorget?
Studera valpannonserna från tidigare utgåvor av Ståndskall och för in uppgifterna enligt dessa.
SSF subventionerar till större delen valpannonserna/championgalleriet och av den
anledningen tar vi endast med "standardannonser".
Vill man göra sin valpannons utförligare lämnar vi gärna offert på
din egenhändigt komponerade annons!

Hälsning!
Skickar en bild och en hälsning
till alla trädskällare från Nappe
som blev dubbelchampion 2010.
Vapnet en 358 WM laddat med
357 kula, nog så kraftigt, men
hönan var ju klar för avsmakning
redan vid trädet tyckte Nappe.
Hoppas på ett fint fågelår 2011!
Birger och Nappe
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E

INTUCH SEJCH SEUCH NOUCH Pohjanukon Tuima
S48783/2007
E SJCH SUCH Rönnbäckens Olle S 25481/2001
U. FJCH FUCH SJCH SUCH Pakkarustan Sindi
FINER20414/00U
Uppfödare: Henna & Seppo Pohjanoksa, Lapua
Ägare: Martin Markusson, Åsele
Utställning
20090214 Bredbyn Bir Cert Bis2
2009 03 29 Åsele Cert
2009 06 13 Cert R Cacib
2010 07 04 Trondheim Bir Cert Cacib
2011 08 06 Svenstavik Bir Cacib
Jaktprov
2009 08 20 78p
2010 09 02 85p
2010 09 28 79p

SE UCH Grönbäckarns Sisu

S42599/2008
e. SE UCH SE JCH Tjärstubbens Rusko-Aika
u. Tjäderlekens Aino
Ägare: Robin Holmgren, Rosvik
Uppfödare: Peder Ragnarsson, Näsåker
Utställning:
20110521 Piteå
CK
20110515 Överkalix CK CERT
20110409 Storuman CK CERT
Jaktprov:
20101002 Omsjö Utlyst 65p

SE JCH SÖRLIDBÄCKENS FERRA

S21895/2009
E. Latanjarkas Frippe
U. SE UCH, SE JCH, NO JCH Sörlidbäckens Chili
Ägare: Ola Lundström, Boden
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Jaktprov:
101106 76p. Kalix-Överkalix
110816 79p. Boden-Blåkölen
110824 77p. Boden-Blåkölen
Utställning:
102711 Arvidsjaur 1:a JKL
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SE UCH N UCH Fort Hjort Jeppe

S 32794/2008
e. CIB NORDUCH FINJCH Rippeläisen Nipa
u. INTJCH NORDJCH Tiukka
Ägare: Matti och Lea Torvela, Söråker
Uppfödare: Thore Björnbet, Trondheim Norge
Jaktprov:
2010-09-26 Borgsjö, utlyst 84p 1:a pris
Utställning:
2009- 05- 23 Östersund Cert, BIR , BIS
2009 -12- 06 Matfors
Cert, BIR , BIS
2010- 04- 11 Storuman Cert SEUCH
2010- 04 -18 Stöde
CK, BIR , BIS
2010-05-12 Matfors
Ck, BIR, BIS
2011-06-12 Vännäs
CK, BIR, CACIB
2011-07-02 Trondheim CK, Cert, BIR, CACIB

SE UCH Häggingåsens Thai

Foto: Roger C Åström

S42781/2009
e. SE JCH SE UCH Isku
u. SE JCH Viterlidens Tepi
Ägare: Miranda Frings, Högland
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Utställningar:
Åsele 2010-03-28 Junkl. CK, BIR, BIS
Arvidsjaur 2010-11-27 CK, CERT
Robertsfors 2011-01-30 CK
Åsele 20110327 CK, CERT, BIR, BIS
Vännäs 20110612 CK
Jaktprov:
Åsele 2010-11-12 rörligt 82p
Åsele 2010-11-16 rörligt 82p

SUCH SJCH Fort Hjort Trix

S57065/2006
e. Ailatis Seppo
u. NordJCH IntJCH NMHF-06,-09,-10
NordM-09 Tiukka
Ägare: Egon Rongdén, Timrå
Uppfödare: Tore Björnbeth, Norge
Jaktprov
200701216 Gnarp (rörl.) 1:a 80 p.
20090823 Naggen 1:a 75 p.
20110820 Hassela/Bjuråker 1:a 76 p.
Utställning:
20080406
Åsarna
Cert.
20081207
Matfors
Cert.
20090214
Bredbyn
Cert.
13

Gösjön provet

inträffade, diskussionen är intensiv, men alla hundägare är helt överens att provet skall fortsätta. Det
skall mycket till om en ny varg skall komma på morgondagens prov. Här i Mellansverige är detta med
Varg en vanlig vardaglig förekomst. Lottning sker
för onsdagens prov.
Onsdag morgon. Lätta moln- lite sol och + 15
grader. Tre hundar startar på förmiddagen. Det är
en hund som går till ett 3:e pris, på eftermiddagen
är det +20, varmt, inte mycket som händer.
På nio starter blev det tjugotvå finnande möjligheter. Det ger i snitt 2,44 st/ Fm per prov. Ett hyfsat
resultat så här i början av säsongen. Onsdag för
kväll. Alla har åkt hem. Det är bara provledaren och
domarna som är kvar. Kollegiet avslutas. Summan
av detta prov är att allt har gått bra. Trots att Varg
förekomst har förekommit. Som provledare är man
sist i väg hem. Slår ihop provledarpärmen, man är
nöjd, men man har den där känslan som har kommit med åren av att något fattas.? Man förnimmer,
att vissa sinrika personer tycker att man har velat
sig fram i snårig skog- alltid är det någon som tror
sig veta bättre, som tycker att man inte räckte ända
fram.?
Jag vill tacka alla hundägare som kommit till jaktproven och tack till alla domare, vilken insats ni gör
för hundarna, utan er alla så blir det inga prov. Ett
prov är över och finns bara som ett minne i framtiden. Resultat se nedan.
Lars Bäcklund

16- 17 augusti.

Några kartor, domarnas namn, allt lägges i plastfodral. Lottning sker för tisdagens jaktprov. Därmed
är det anrika Gösjön provet igång. Till årets prov
kom det tre finnspetsar och två nobbsar. Alltså fem
hundar och nio starter. Vädret på måndagskväll,
vädergubbarna är inte nådiga, det ösregnar och
blåser. Morgon dagens väder, enligt väderlekstjänsten, så skall det också regna och blåsa. Vi får se.
Tisdag morgon. Molnigt, uppehåll och +15 grader.
Hyfsat väder? Förmiddag, två starter båda hundarna
går till 3:e pris. Eftermiddag tre starter + 20 grader.
En av hundarna går till ett 3: pris. På ett av proven
var katastrofen nära efter 2,30 tim så dyker det upp
en Varg femton meter från provgruppen. Hunden
letar i en löpa på 10 meter från provgruppen, helt
ovetande. Både domare och hundägare skriker till
Vargen. Ingen reaktion från vargen. Under tiden får
domaren tag i hunden. Några försök till görs för att
få vargen att gå iväg. Vargen undrar vad som står på.
Då ropar hundägaren och domaren ännu en gång
till men då på Djura och Mora dialekt mål. Vargen
lufsar sakta vidare, inte det minsta rädd. Detta tror
folk inte kan hända men nu är det bevisat att det
kunde ske på jaktprov.
Tisdag kväll äter vi middag och får kräftor därtill,
medtagna av Jonas Nederberg. Vi pratar om det

Tisdag 16/8
Hund
Våtsjöbergets Isa
Kolgårdens Rambo
Röjbackens Cassiopeija
Röjbackens Tessa
Raskflons Ronja

Ägare
Börje Svensson
Johan Frost
Gunnar Thunander
Jan Magnusson
Jonas Nederberg

Pris
3
3
3
0
0

Poäng
59
55
53
37
19

Onsdag 17/8
Hund
Raskflons Ronja
Röjbackens Tessa
Kolgårdens Rambo
Våtsjöbergets Isa

Ägare
Jonas Nederberg
Jan Magnusson
Johan Frost
Börje Svensson

Pris
3
0
0
0

Poäng
63
45
43
19
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Malungsutställningen

Fullständig resultatlista
finns på SSF Mellansveriges hemsida
www.ssf-mellansverige.se

2011-08-06

Så var då årets hundutställning i Malung avklarad.
Efter några återbud kvarstod 30 hundar att
bedöma för dagens domare Arild Berget, Norge.
Rasfördelningen blev till slut 16 Norrbottenspetsar
(varav fyra valpar) och 14 Finska spetsar (varav
en valp). Det är glädjande att antalet deltagande
Norrbottenspetsar ökar.

Styrelsen för SSF Mellansverige
Inge Groop

ets

Bis-1 Finsk Sp

I BIS-finalen tävlade till slut Norrbottenspetsen
Klackebos Blondie ägd av Hans Körberg, Örebro
och Finska spetsen Häggingåsens Dexter ägd
av Simon Nordin, Bollnäs. BIS-segern gick till
den Finska spetsen. SSF Mellansverige gratulerar
naturligtvis bägge BIR-vinnarna samt passar också
på att tacka alla deltagare, domare, ringsekreterare
och övriga funktionärer, som gjorde utställningen
på Malungs Kenneklubbs anläggning vid Buan till
en lyckad dag.

s Dexter
Hägginåsen
ordin
äg Simon N
Bis-2 Nobsen

londie
Klackebos B
rberg
ö
äg. Hans K
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Jaktprov i Arvidsjaur

Lördag
Under Lördagen gick tre hundar till pris och bäst
lyckades Skarjaks Frode Estil med ett 3:e-pris på 61
poäng. Söndagen gav samma prisprocent med den
skillnaden att valörerna var lite högre. Grönbäckarns
Sisu lyckades skälla ihop 75 poäng och ett 1:a-pris.
Ägaren heter Robin Holmgren och återfinns i
Rosvik. Undertecknade har en känsla av att denne
unge man återkommer med sin hund till Reivo
senare under hösten.
Provledarna får tacka för trevlig samvaro i
Reivostugan. Väl mött på nästa prov.

20-21 augusti

Nedre Norrbottens förhöstprov i Reivo blev en
tämligen blöt historia. Till start kom till sist endast
fyra hundar efter det att tre stycken lämnat återbud. Förväntningarna på årets fågelföryngring var
höga och vi vågar nog påstå att ingen blev besviken
vad gäller tillgången på gråfågel.
Snittet på helgens finnandemöjligheter landade på
4,75 och en ovanligt hög procent av dessa var kullar
av ansenlig storlek. Till detta skall läggas ett ihållande regnväder samt otränade hundar vilket givetvis gjort det svårare med fågelfinnandet.

Tobias Nilsson & Markus Fougstedt
Provledare

Resultat Lördag
Hund
Skarjaks Frode Estil
Näädän Nika
Grönbäckarns Sisu
Pötbobäckens Dixie

Ägare
Sandra Laestander
Per Lundgren
Robin Holmgren
Kurt Larsson

Poäng
61
60
55
49

Pris
3 jkl
3 jkl
3 jkl
0 jkl

Resultat Söndag
Hund
Grönbäckarns Sisu
Skarjaks Frode Estil
Pötbobäckens Dixie
Näädän Nika

Ägare
Robin Holmgren
Sandra Laestander
Kurt Larsson
Per Lundgren

Poäng
75
70
50
19

Pris
1 jkl
2 jkl
3 jkl
0 jkl
Viterlidens Kaksi
Äg. Myrén Thomas

Klubbmöte
Västerbottens
Lappmark
Torsdag 3 november kl. 19.00
Plats: Åsele i brukshundsklubbens
lokal efter Sörnoretvägen
Kom och få din röst och åsikter hörd!
Alla medlemmar i
Lappmarken är Välkomna
Styrelsen
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JAKT - FISKE - FRILUFTSLIV

CAMO ställ
Inkl. Bonuspaket

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

2795:-

1695:-

PREMIUM KÄNGOR

Slitstark jaktkänga för alla jägare
och fiskare med AIR-TEX2 membran
och Scentech luktspärrsteknologi.

fr. 1595:AVSTÅNDSMÄTARE

HÖLSTERRYGGSÄCK
Grön el. snöcamo

Ryggsäck med äderfodral för
vapen i bakdelen av ryggsäcken.

590:-

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

BUTIKENS ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 9-18 LÖR 10-16
ÖSTERSUND hagv. 1b (bredvid Elgiganten)
Tel.nr: 063-104250
www.vildmarks.se
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Jaktprovsberättelse

Tunnersjöbäckens Valle
Äg. Ulf Hansson 76p

Vilhelmina provet 21-22/8-11.

Vilhelmina provet 2011 genomfördes i samarbete
med Västerbottens kustland med prov 2 dagar och
Lappmarken 2 dagars prov.
Plats och förläggning var som vanligt Skidstugan
i Vilhelmina. Med fina provområden runt
Vilhelmina. 16 hundar anmälda men några föll bort
p.g.a. löp, skador och någon som blev klar jaktshampion. Lunch fanns att köpa till självkostnadspris för
domare och hundägare, övernattningsmöjligheter
fanns också i stugan.
Elva hundar kom till start båda dagarna.

Spetsbackens Nelli
Äg. Leif Lidman 88p

Söndagens prov
Det började med ihållande Regn som slutade på eftermiddagen då det istället blev varmt för hundarna.
Fågeltillgången såg bra ut efter de första domarna
som kom in till Provledarna. På kvällen efter en
utsökt middag på Lilla hotellet hade vi prisutdelning där alla skulle få reda på dagens resultat.
Bästa hund blev Spetsbackens Nelli ägare Leif Lidman
Skellefteå med 88p, Loukanjarkas Raija äg, Simon
Rudin Lycksele fick 83p, Tunnersjöbäckens Valle,
äg Ulf Hansson Sollefteå fick 80p, Häggingåsens
Tikka äg, Annkristin Persson Vilhelmina fick 75p.
4 st. Fösta pris, 3st andra pris, 3st tredje pris delades
ut på Söndagen.

Häggingåsens Tikka
Äg. Anki Persson 75p

Måndagens prov
Började också med regn som höll i nästan hela
dagen, dagens segrare blev Tjäderlekens Maksi,
ägare Anders Johansson Hudiksvall som fick 87p,
Tunnersjöbäckens Valle , ägare Ulf Hansson Sollefteå
fick 76p, Häggingåsens Tikka, äg Annkristin Persson
Vilhelmina fick 75p igen. 3st första pris, 1st andra
pris, 3st tredje pris, delades ut på måndagen.

Tjäderlekens Maksi
Äg. Anders Johansson 87p

Helgens bästa hund
Blev Spetsbackens Nelli ägare Leif Lidman Skellefteå
med 88p som också fick ett handmålat öl glas med
tjäder motiv av klubben Lappmarken som tack för
utmärkt prestation.
Lappmarken tackar alla domare, hundägare, provledare kolegan Annkristn Persson, och markägare
för en mycket trevlig helg.
Luokanjarkas Raija
Äg. Simon Rudin 83p

Arrangör och Provledare Roger Eriksson
SSF Västerbottens Lappmark
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Kolgårdens Sally 68p 2:a pris
äg. Lars Nilsson Hörnefors
Häggingsåsens Inka 44p 0:a
äg. Magnus Westerlund Gräsmyr
Koppelos Casper 5p 0:a
äg. Rolf Lindström Ragvaldsträsk

Resultat från jaktprov

Västerbottens Kustland
Vilhelmina 19-20 augusti 2011.

Båda provdagarna erbjöd ett för årstiden lämpligt
väder, inte för varmt svag vind och lite fuktigt.
Fågel tillgången var god och med dessa betingelser
så blev ju provdagarna glädjande då många fina resultat uppnåddes med följande resultat.

Söndag 20 augusti
Keipin Kaira 86p 1:a pris
äg. Tommy Jonasson Robertsfors
Tessi 75p 1:a pris
äg. Mats Larsson Sävar
Pötbobäckens Gry 67p 2:a pris
äg. Mattias Åkerstedt Storuman
Ryggärdans Axa 64p 3:a
äg. Bertil Johansson Hörnefors
Häggingåsens Inka 56p 3:a
äg. Magnus Westerlund Gräsmyr
Kolgårdens Sally 43p 0:a
äg. Lars Nilsson Hörnefors
Koppelos Casper 17p 0:a
äg. Rolf Lindström Ragvaldsträsk

Fredag 19 Aug Åtta hundar till start:
Tjäderlekens Maksi 83p 1:a pris
äg. Anders Johansson Hudiksvall
Pötbobäckens Gry 76p 1:a pris
äg. Mattias Åkerstedt Storuman
Ryggärdans Axa 79p 1.a pris
äg.Bertil Johansson Hörnefors
Tessi 73p 2:a pris
äg. Mats Larsson Sävar
Keipin Kaira 70p 2:a pris
äg. Tommy Jonasson Robertsfors

Jaktprovsrapport
från Ångermanland

Omsjö 110819-20
Resultat Fredag
Kolgårdens Tutta,
ägare Joakim Byström, 76 poäng, 1:a pris
Kiepin Kaamos,
ägare Fredrik Söderlund, 65 poäng, 2:a pris
Tålsmarks Grutle,
ägare Mats Hellström, 51 poäng, 3:e pris
Resultat Lördag
Kiepin Kaamos,
ägare Fredrik Söderlund, 77 poäng, 1:a pris
Tålsmarks Grutle,
ägare Mats Hellström, 73 poäng, 2:a pris
Kolgårdens Tutta,
ägare Joakim Byström, 63 poäng, 3:e pris
Utterdalens Pajjo,
ägare Mats Mattsson, utesluten efter björnkontakt.

Årets jaktprovssäsong har startat. Fågeltillgången var
varierande och vädret har varit nyckfullt. Samtliga
anmälda till Backeprovet den 17 aug. drog tillbaka
sina starter p.g.a. dåliga väderleksförhållanden.
Omsjö 110816
Resultat
Kolgårdens Tutta,
ägare Joakim Byström, 20 poäng, 0 pris
Sötmyrans Pejo,
ägare Peter Stiernman, 15 poäng, 0 pris

Backe 110820, rörligt prov
Grönbackens Ukko,
ägare Torbjörn Sjödin, 77 poäng, 1:a pris
Tävlingsledningen Ångermanland
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Kiepin Kaira
Tommy Jonasson fick koppla upp sin hund
Kiepin Kaira i pågående ståndskall under årets
Vilhelminaprov. Han hade skällt fågel hela dagen
och slutade inte ens när provtiden var ute...
Tjädertuppen ville inte lämna trädet och eftersom
provet var slut fanns ingen mening i att schasa iväg
den. Kaira hade inte samma åsikt som provgruppen...
Under ordinarie tid hade Kaira hunnit med fulla
skalltider och förnyade ståndskall med bra markeringar och fullt ös på söket. Poängen blev strax under nittio och gav en direktbiljett in i Skallkungen
2011!
Kiepin Kaira är en finsk import från den framgångsrike uppfödaren Thommy Svevar från Malax,
Finland.

Tommy och Kaira

OBS! • OBS! • OBS! • OBS!
De som inte får Ståndskall eller på något annat sätt
fallit ur rullarna ska vända sig direkt till:

Ivar Karkiainen
Simpvägen 2, 815 45 Tierp
Tel. 0293-127 02
Mail: 097310280@telia.com
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Jaktprov
SSF-mellansverige
Björnberget 3-4 sep.

Med stora förväntningar samlades domare och
hundägare till sista provet för ev. representation till
Skallkungen 2011. Bästa resultat innan tävlingen
var 63 poäng och alla var överens om att detta resultat ej skulle räcka. Bra väder hade utlovats och
samtliga provrutor var testade av Röjbackens Käck
och Röjbackens Cassiopeija innan provdagarna.
Bra med fågelkullar hade konstaterats. Löven har
börjat gulna men lövfällningen har ännu inte kommit igång. Sex hundar var anmälda men tyvärr
kom inte en av dem till start p g a sjukdom.

Förväntansfulla hundägare och domare
(Röjbackens Cassiopeija saknas på bilden)

Lördag vaknade vi upp till dimma och mulet väder
+10 grader. Under fm lättade molnen och solen
sken.
Två hundar kom till start på förmiddagen. Tyvärr
valde de flesta fåglarna att sitta kort tid. Bra arbetat
av de båda hundarna som gick till 3:e pris.
Tre hundar kom till start på eftermiddagen. Det var
18 grader och mycket folk i rörelse. Det var en bra
dag för bär- och svampplockning och flera älgpass
gjordes iordning på provrutorna under dagen. En
hund erhöll 2:a pris. På två provrutor var det 0 FM
och då är det svårt att erhålla pris.
Isa hade ett otroligt bra sök under hela provtiden
(10 poäng) utan att finna en enda fågel!
Den sena kvällen avslutades med bastu, grillning i
”eldpallsstuggu” och trevlig samvaro.
Söndagsmorgonen är det högsommar +15 grader kl.
08.00 och vindstilla.

Tre hundar kom till start. Jag fick förmånen att
döma Isa även på söndagen och hon fick då 2 fulla
arbeten, ett förnyat och ett arbete på 9,03 minuter
vilket innebar 83 poäng, en solklar 1:a och representation till Skallkungen. Grattis Börje Svensson!
Ytterligare en hund erhöll 3:e pris i värmen.
Totalt blev det 24 FM med snitt 3,0 FM/prov.
Samtliga fem startande hundar på detta jaktprov gick
till pris konstaterar provledare Gunnar Thunander
belåtet, se resultat.
Djura 4 sep.
Tommy Lannemar

Lördag den 3 sep.								
Hund		
Tid
Sök FM F
Primär Poäng
Kolgårdens Rambo (N)
Johan Frost
em
8
5
5
2
65
Raskflons Royna (N)
Jonas Nederberg
fm
6
3
3
2
62
Röjbackens Cassiopeija (F) Gunnar Thunander fm
8
6
6
1
55
Våtsjöbergets Isa (F)
Börje Svensson
em
10
10
Rojbackens Tessa (F)
Jan Magnusson
em
5
5

Pris
2
3
3
0
0

Söndag 4 sep								
Våtsjöbergets Isa (F)
Börje Svensson
fm
8
4
3
3
83
Rojbackens Tessa (F)
Jan Magnusson
fm
6
3
3
2
61
Kolgårdens Rambo (N)
Johan Frost
fm
8
3
3
27

1
3
0
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Utställning

Bästa Nobsvalp
Odensalaskogens Mira, ägare Susanna Bäckström.

i Östersund 2011-05-28

Bästa Finsk Spetsvalp
Grönbäckarns Kiri, ägare Sture Näsmark.

Återigen dags för utställningen i Östersund som
samarrangeras med SÄK J-H. Detta år var det
Erna-Britt Nordin som dömde våra raser samt
övriga älghundar.

Bästa Nobs och BIS 2
Överstjuktans Kenzo, ägare Robert Lundberg.
BIM
Brattstans Sinja, ägare Sören Adill.

30 hundar anmälda, 11 Nobsar och 19 Finska spetsar. Svalt väder och regn i luften, vi klarade oss från
regnet tills utställningen ar klar.

Bästa Finne och BIS 1
Tajgans Mimmi ägare Tycko Simonsson.
BIM
Lento, ägare Roy Nilsen.

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!
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Lennart Jönsson
SSF J-H.

Utställning i Birsta, Sundsvall
SSF Medelpad inbjuder till utställning för
Finsk spets och Norrbottenspets i Sundsvall

Söndagen den 4/12 2011
Plats: Brukshundsklubbens anläggning i Gudmundsbyn,
Birsta (3 km från Birsta köpcentrum).
Domare: ej fasställt (se www.ssf-medelpad.se för uppdaterad information)
Anmälan senast den 25 november till:
Mats Persson, Haddäng 1970, 820 77 Gnarp eller: mats@dackhuset.net
Information lämnas av Mats tel. 0652-20280 / 070-6947716 eller
Lea Torvela tel. 060-40972 / 073-6214050
Avgiften sätts in på klubbens bangiro nr: 5881-7263
Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr.
Servering och lotteri!

Välkommen! SSF Medelpad

Utställningar 2011
Tillfälle

Ort

Typ Arrangör

Dag Not.

20111119-000 ÄLVSBYN

nat SSF/ Nedre Norrbotten

LÖR

20111126-000 VEMDALEN

nat SSF/ Jämtland-Härjedalen

LÖR

20111204-000 BIRSTA

nat SSF/ Medelpad

SÖN

Avelsråd

Finsk spets

Norrbottenspets

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

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

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

Alf Borgström
Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina. Tel. 0940-557
54, 070-688 45 53
Assar Tieva
Städet 8, 980 60 Korpilombolo. Tel. 0977-102 33
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Framtiden för
våra raser…
Helgen den 21-22 maj genomförde riksstyrelsen
med suppleanter tillsammans med avelsrådskommittéerna en konferens på temat ”Framtiden för
våra raser” i Upplands-Väsby. Konferensen syftade
till att:

- Skapa en bild över rasernas status
- Skapa en plan för det fortsatta arbetet
- Skapa en fungerande organisation av
arbetet framåt
Bakgrunden var att de grundläggande, viktiga,
frågorna sällan får tillräckligt med tid vid vanliga
möten med ”sprängfyllda” agendor samt SSF:s
egentliga uppdrag enligt målparagrafen i våra
stadgar:

- ”att väcka intresse för och främja avel
av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt, jaktligt och exteriört
fullgoda rasrena hundar
- att bevara och utveckla rasernas
specifika egenskaper och verka för
utveckling av praktiskt bruk för dessa
raser
- att…”
Den första dagen ägnades till stor del att diskutera
nuläget avseende rasernas status. En stor mängd
information, statistik och analyser diskuterades.
Material hade samlats in även från Finland och i viss
utsträckning Norge.
Några exempel t.h. på de bilder som var underlag:
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Genomgången av nuläget skapade många intressanta reflektioner och frågor vilka illustreras på följande
bilder:

Utifrån genomgången av nuläget gjordes sedan
en analys och framförallt prioriterades fem viktiga
områden kring vilka sedan handlingsplaner utvecklades:

1. Hur ska vi få fler att starta på jaktprov
och utställningar (utöka avelsbaserna)?
2. Hur ska vi förbättra de jaktliga
egenskaperna?
3. Hur ska vi få fler att undersöka
patella luxation och ögon?
4. Hur ska ett ökat avelsutbyte i Norden
gå till?
5. Hur kan vi bli bättre på att informera?

Här gäller det att ta fram förslag på åtgärder/aktiviteter och
handlingsplaner…

Idéerna och förslagen på aktiviteter var många och
styrelsen får nu ta ställning till vilka aktiviteter som
ska genomföras och när detta ska ske. Engagemanget
och viljan att göra mycket var stor. Det som sannolikt kommer att bli ”flaskhalsen” i genomförandet är
resurserna. Många intresserade kommer att behövas
för att genomföra aktiviteterna i önskvärd takt.
Det samlade intrycket vid utvärdering av konferensen var att den varit mycket värdefull och
givande.
Komplett dokumentation från konferensen
finns på: www.tradskallare.se
Egon Rongdén
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Rapport från jaktproven
i Medelpad

med 76 poäng och ett första pris. Trix erövrade
därmed också titeln Svensk Jaktchampion till vilket
vi framför ett stort grattis. Fort Hjort Jeppe, ägare
Matti & Lea Torvela, nådde 68 poäng och tog ett
andra pris. Sedan erövrades fem stycken tredje priser
av Fort Hjort Trix, 62 poäng, Viltmästarns Pinglan,
ägare Göran Hofling, 61 poäng, Tjäderlekens Pentti,
ägare Ove Sallander, 60 respektive 57 poäng samt
av Titus, ägare Per Gannå, 60 poäng. Vi gratulerar
alla pristagare. Vad gäller fågeltillgång så noterades
i genomsnitt endast 1,8 finnandemöjligheter per
prov…

Hassela/Bjuråker
Sju hundar genomförde elva starter under lördag
och söndag den 20-21 augusti. Det var skiftande
förhållanden från regn lördag eftermiddag till sommarvärme söndag eftermiddag.
Sammantaget gick sju av starterna till pris där Fort
Hjort Trix, ägare Egon Rongdén, lyckades allra bäst
Resultat:
Plac
1
2
3
4
5
6
7

Hund
Fort Hjort Trix
Fort Hjort Jeppe
Viltmästarns Pinglan
Tjäderlekens Pentti
Titus
Tajgans Pyry
Ullastiina Manu

Ägare
Egon Rongdén
Matti&Lea Torvela
Göran Hofling
Ove Sallander
Per Gannå
P-G Johansson
P-G Johansson

Poäng
76/62
10/68
61/5
57/60
60
6
Utesl.

Pris
1/3
0/2
3/0
3/3
3
0
0

Domaren, Matti Torvela, räknar skall...

Egon och Trix efter avslutat prov...
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Skälsjön
Totalt genomfördes tolv starter av elva hundar och
i genomsnitt hittades 2,25 fåglar per prov (40% av
dessa utgjordes dock av kull/flock). Totalt lyckades
fem hundar erövra 3:e pris varav fyra av dessa skedde
under onsdagen när vädret var lite bättre.

SSF Medelpads första jaktprov för säsongen som
genomfördes vid Skälsjön den 16-17 augusti stöddes inte av vädergudarna… Under tisdagen regnade
det hela dagen och natten till onsdagen föll mycket
stora regnmängder som gjorde att bäckar och myrar översvämmades. Under onsdagen blev det dock
uppehåll resultaten blev då också lite bättre.
Resultat:
Plac
Hund
1
Fort Hjort Trix
2
Fort Hjort Jeppe
3
Tulo
4
Molly
5
Titus
6
Kroknäbbens Ajax
7
Ullastiina Manu
8
Tajgans Red Hot Chili Pepper
9
Tjäderlekens Mosko
10
Tajgans Pyry
11
Trixi

Ägare
Egon Rongdén
Matti&Lea Torvela
Per Jonsson
Hans Johansson
Per Gannå
Magnus Höglund
P-G Johansson
Anita Hästdahl
Vidar Rosén
P-G Johansson
Hans Johansson

Gemytlig familjedag
i Viksjö...
Söndagen den 19 juni
genomförde SSF Medelpad
en familjedag på Viksjö
Jaktskytteklubbs anläggning.
Det blev en trevlig
sammankomst i fint väder.
På korthållsbanan visade Rikard
från www.jakt.se att han inte
bara kan sälja vapen utan vann
också skyttet med 22:an. Några
provade duvorna på trap-banan
och alla fick vi oss en "headsup" kring lydnad och utställning av Marie Kärfstedt som
visade lite "vett-och-etikett" i
hundhållning.
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Poäng
62
60
60
4/58
58
40
38
22
9
8
4

Pris
3
3
3
0/3
3
0
0
0
0
0
0

Staffan Forsslund

att våra jaktprovsregler har någon genetisk substans.
Det enda vi i stort sett vet att en del hundar har
större ”jaktlust” än andra och att det finns studier
mellan förmåga att driva med skall, skälla ståndskall
eller vara tyst under jakt.
Vi vet en hel del om hur ärftliga sjukdomar och
färger nedärves hos hund eftersom de är så att säga
självmarkerande och därför väldigt lätta att forska
omkring.
Inom jakten följer vi i stort sett samma princip som
inom det naturliga urvalet. Naturen sätter en enorm
press på rovdjuret Det måste vara framgångsrik
inom jakten, motståndskraftig mot sjukdomar osv.
Vi parar de framgångsrikaste jakthundarna med
varandra enligt samma princip!
Varför händer då i stort sett ingenting inom vår
hunduppfödning?
Nu undantar jag de hälsoprogram som är den ram
runt all uppfödning inom vilken all rasutveckling
skall äga rum. För att förstå frågeställningen fullt ut
som måste följande grundbegrepp klargöras:

Staffans ruta
Varför är hundavel så svårt?
Det är väl inte så märkvärdigt tycker några.
Det är bara att para två friska framstående
individer med varandra så borde resultat
bli bra. Javisst, men vad blir det långsiktiga
resultatet?

Medelhunden:
Genomsnittsprestationen för en viss egenskap
inom en ras eller uppfödning. Här ligger ca 60%
av rasen oavsett hur bra egenskaper den har, det är
bara att medeltalet i så fall ligger högre eller lägre.
Medelhunden har enorm stor ”dragningskraft” på
avelsresultatet, vilket kommer att framgå.

Våra rasen belastas av en som vi kallar ”två-faldig”
målsättning. Det vill säga de skall vara både vackra
och framstående skällande fågelhundar.

Egenskap:
Något som vi önskar att hundarna skall besitta
eller prestera. I bästa fall anlag plus miljöpåverkan,
eftersom det är människan som bestämmer vilka
egenskaper hon vill se hos hunden.

Vad innebär nu detta?
Jag
som
både
utställningsdomare
och
jaktprovsdomare borde inte sätta ett frågetecken
efter den frågeställning, men det gör jag i alla fall,
för den är väldigt komplicerad!
Norrbottenspetsen och den finska spetsen har
delvis olika egenskaper, som sitter djupare än färg,
pälslängd och storlek! En egenskap som en ras
inte besitter kan den heller inte få, annat än med
inkorsning av raser med egenskapen ifråga.

Urvalsskillnad:
Skillnaden mellan föräldrardjurens medelvärde för
en viss egenskap och rasens medelvärde för samma
egenskap.
Urvalseffekten:
Skillnaden mellan avkommans medelvärde och
rasens medelvärde för egenskapen ifråga. Det vill
säga vilken effekt hade den valda parningen för
egenskapen ifråga.

Men vad är då en egenskap?
Enligt genetikerna är en egenskap följande: ”En
egenskap är vad som helst som kan beskrivas hos
ett levande djur i dess anatomi, exteriör eller
funktioner”.
Det finns med andra ord ingen som helst garanti
för att en önskad egenskap nedärves, eftersom
egenskapen är något vi människor hittat på och
inte naturen. Vi har exempelvis ingen kontroll på

Staffans ruta
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Arvbarheten:
Den del av egenskapen som går i arv uttryckt i
procent. Dessa tre uttryck ovan går att använda rent
matematiskt:
Arvbarheten=Urvalseffekten/urvalsskillnaden * 100

Med det här resonemanget i bakhuvudet så torde var
och en förstå att det torde vara lättare att åstadkomma
varaktiga förändringar i sådana egenskaper som är
självmarkerande. En aktuell och enkel sådan är ju
som bekant den finska spetsens tandstatus. Genom
att endast avla på fulltandade individer, skulle vi
ganska snabbt få fram bestående resultat. Den stora
risken med en sådan absolut begränsning är att vi
minimerar gruppen avelsbara individer så att vi
tappar eller minskar andra väsentliga egenskaper,
som vi kanske värdesätter högre.

Kvantitativa egenskaper:
Egenskaper med gradvis nedärvning, alla individer
har egenskapen men i olika hög grad. Dessa
egenskaper anses ha stor påverkan av miljön.
Kroppsvikt, jaktlust m.m.
Kvalitativa egenskaper:
Egenskaper som nedärves i ett dominant eller
recessivt (vikande) tillstånd. Enfärgat dominerar
över brokighet, skalldrivare över tystdrivare.
Stubbsvans över långsvans etc.

Låt mig ge ett exempel på hur jag tänker
Uppfödare A är känd för att föda upp hundar med
ganska dålig exteriör. Kortpälsade, dåligt vinklade
men lätta och framförallt med bra jaktlust och bra
sök, vilket kan vara finnspetsen akilleshäl. Men A
har dessutom problem med tandstatusen på sin
uppfödning. Nu bestämmer A sig för att ta itu med
detta problem. Efter 6 – 8 år visar A:s uppfödning
ett resultat på nästan 100% avkommor med
komplett tandantal, men istället har han fått fram
kortpälsade, dåligt vinklade snävsökta hundar med
oklar jaktlust.
Vad blev vinsten?
Vi höres! Staffan Forsslund

Vad har nu medelhunden med detta att göra
och framförallt med min uppfödning?
Eftersom att ca 60% av rasen grupperar sig kring
medelvärdet enligt normalfördelningen, och det
är resultatet av samtliga tidigare generationers
avelsarbete, så är sannolikheten mycket stor att
oavsett om vi parar individer som ligger över eller
under medelhundens egenskapsvärde så kommer
vi att hamna i närheten av medelhunden. Det är
med andra ord högst osannolikt att vi åstadkommer
en arvbarhet kring 100% . Det är med andra ord
ett sjuhelvetiskt arbete att flytta medelnivån för en
komplicerad egenskap inom en hel ras. Betydligt
enklare inom den egna uppfödningen om man
bedriver den kontinuerligt, eftersom man då hela
tiden jämför inom det egna avelsresultatet.

Staffans ruta

Vargstrupens Tuuri på skotersafari
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Jaktprov i Malå
Årets internationella jaktprov för skällande fågelhundar i Malå, genomfördes i två dagars regnande.
Fågeltillgången var väldigt ojämn, men något
sämre än väntat som säkert breor på att fågeln var
svår att hitta i det blöta vädret. På lördagskvällen serverades traditionsenligt tjädermiddag som
var mycket uppskattat av både hundförarna och
domare med respektive.
Vinnare av lördagens prov blev Kolåsens Kira ägare
Per-Olof Nilsson, Vittinge som skällde ihop 81
poäng och ett 1.a pris. Tvåa blev den finska deltagaren och årets uppfödare i Finland Röjbackens
Kimu ägare Thommy Svevar, Malax som fick 75 p
som är gränsen för ett förstapris. Kimu blev därmed
Nordisk Jaktchampion!
Söndagens prov visade Kolåsens Kira att det inte
var en tillfällighet att han fick sitt förstapris när han
med sex jobb på fågel fick 77p och ännu ett 1.a pris.
tvåa blev Överstjuktans Chessie ägare Anton Edlund
Blattniksele som fick 67p och ett 2.a pris. trea blev
Linadalens Osku ägare Per Sjögren Lycksele som
fick ett 3.e pris på 60 poäng.
Thomas Jonsson

Kolåsens Kira ägare Per-Olof Nilsson

Röjbackens Kimu ägare Thommy Svevar
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Åseleprovet
16-17 augusti

Årets jaktprov genomfördes i ett blött Åsele.
Fågeltillgången var något sämre än vad tidigare
rapporter sagt, men det kan kanske förklaras av
det blöta vädret, som gjorde det var svårt att hitta
fågel. Det är gott om sork i skogen och var något
som störde många hundar.
Lördagens jaktprov vanns av Luokanjarkas Raija
ägare Simon Rudin 81p som genom detta även blev
provets bästa hund och blev den första som fick det
nya handmålade glaset som delas ut till varje provs
bästa hund. Börknäs Seri ägare LarsVermelin fick
80p och blev därmed SJCH (Grattis).
Söndagens prov vanns av Häggingåsens Thai med
71p ägare Miranda Frings före Sörlidbäckens Gaija
ägare Lars Fredriksson som fick 66p.

Simon Rudin & Lars Vermelin

Tack till provledarna Ann-Kristin Persson och
Berith Johansson. Tack även till alla domare som
ställer upp och dömer på en vardag. Som vanligt
var det välordnat med förläggningen liksom maten
som paret Martin och Anette fixat på ett föredömligt sätt.

Tisdag 16 augusti
1. Loukanjarkas Raija 81p Simon Rudin
2. Börknäs Seri 80p Lars Vermelin
3. Åbackens Face of fear 73p Mikael Olofsson
4. kaitumdalens Nalli 69p Lars Lindgren
5. Linadalens Osku 55p Per Sjögren
6. Spetsbackens Nelli 53p Leif Lidman
7. Sörlidbäckens Gaija 51p Lars Fredriksson
8. Tjäderfightens Sissi 34p Börje Lestander
9. Häggingåsens Thai 16p Miranda Frings
10. Busjögläntans Pirjo 15p Lars Jonsson
11. Tjäderfjäderns Haidi 14p Birgitta Jonsson
12. Kolåsens kira 4p Per-Olof Nilsson
Onsdag 17 augusti
1. Häggingåsens Thai 71p Miranda Frings
2. Sörlidbäckens Gaija 66p Lars Fredriksson
3. Kaitumdalens Nalli 65p Lars Lindgren
4. Spetsbackens Nelli 62p Leif Lidman
5. Busjögläntans Pirjo 60p Lars Jonsson
6. Kolåsens kira 53p Per-Olof Nilsson
7. Linadalens Osku 48p Per Sjögren
8. Tjäderfjäderns Haidi 45p Birgitta Jonsson
9. Loukanjarkas Raija 45p Simon Rudin
10. Tjäderfightens Sissi 31p Börje Lestander
11. Åbackens Face of fear 25p Mikael Olofsson

Berith Johansson, Simon Rudin, Anki Persson
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Nordiska Mästerskapen 2011
Taivalkoski, Finland 2-4/9

SE JCH, FIN JCH

SE UCH, SE JCH, FIN JCH

Ukkos Lissa

Luokanjarkas Isabella

SE UCH, SE JCH, FIN JCH

SE UCH, SE JCH, NO JCH, FIN JCH, NORD JCH

Bietarbaktes Nelli

Sörlidbäckens Chili

Äg. Jan Ottosson, Åsarna
Uppf. Rut & Lena Samuelsson, Segersta
Resultat: 87p

Äg. Karl-Anders Karlsson, Järvsö
Uppf. Jan Andersson, Ljusdal
Resultat: 80p

Äg. Björne Hagström, Borlänge
Uppf. Kjell Rosberg, Sorsele
Resultat: 75p

Äg. Göran Hellström, Storuman
Uppf: Göran Hellström, Storuman
Resultat: 77p

Svenska landslaget 2011
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merparten av områdena. En efter en kom tillbaka
och många breda leenden kunde skönjas, främst
hos Raimo Johansson (Fin) med sin Kotirovan
Taiga. Raimo var så pass uppspelt att ingen kunde
misstro hans uppsyn. Det hade gått bra för Taiga!
Tiken hade för en kort tid sedan blivit förgiftad och
det var t.o.m. fara för hennes liv. Hon hade på alla
sätt återhämtat sig och mossan sprutade under hela
provtiden på fyra timmar. För övrigt så har Raimo
tatuerat in Taigas nuna å sin vänstra axel.
Resultatredovisningen på kvällen avslöjade enbart
finnandemöjligheter, finnanden, primärskall och
förnyade skall, man avslöjade dock hur många priser som delats ut.
Landskampsresultatet lades ut och det visade sig att
Sverige låg i topp före Norge och Finland! Genom
uteslutningsmetoden och ett visst domarkunnande
i den svenska truppen kunde man räkna ut att tre
av svenskarna tagit 1:a priser. Stämningen var således fantastiskt god i truppen. Sverige hade fått tre
nya Finska jaktchampions, nämligen: Ukkos Lissa,
Sörlidbäckens Chili och Bietarbaktes Nelli.
Alla med ett uns av matamatiskt kunnande såg att
Kotirovan Taiga (Fin) ledde stort inför söndagen.
Kvällen avslutades med bastu och en brakmiddag
som verkligen togs emot positivt av de hungriga
deltagarna. Kökspersonalen behandlade ekipagen
mycket väl och en känsla av nobelmiddag smög sig
på här och där. Vilket arrangemang!

Nordiska Mästerskapen
2-4/9 2011

Nordiska mästerskapen för skällande fågelhundar
hölls i år i Finland, Norra Österbotten, Taivalkoski.
Evenemanget anordnades av Taivalkoski kennelklubb tillsammans med Pudasjärvi Jaktspetsaroch Stövarklubb.
De tre fösta åren 1988-90 och -92 hölls landskampen
bara mellan Sverige och Norge (p.g.a. rabies bestämmelserna). Från och med 1994 hålls landskampen mellan de tre Nordiska länderna (Finland-Sverige-Norge).
I år annordnas den 16:e landskampen i Taivalkoski
och Pudasjärvi.
Alla provområden låg inom Norra Österbotten och
i områden kring Taivalkoski och Pudasjärvi. Prov
områdena låg inom 20-80 km radie från tävlingsförläggningen. De flesta av områdena var inom Syötes
Nationalpark, som består till största del av gammal
granskog. Huvuddelen av skallobjekten var orrkullar
som på vissa prorutor var stora.
Ledarstaben i Finland genom Kalevi Hirvonen och
Kari Sarajärvi hälsade alla nationerna välkomna och
inledde landskampen med den sedvanliga flagghissningen. Tolken Thommy Svevar var ständigt närvarande och såg till att alla språkförbistringar löstes på
ett enkelt sätt. Stämningen runt ceremonierna var
traditionsbundna och utfördes med stor värdighet.
Att våra grannar i öster tar detta på största allvar
rådde ingen tvivel om. Arrangemanget kantades av
stort kunnande och nogrann planering. Samtliga
finska arrangörer var enhetligt klädda och det svenska och norska landslaget mottogs med stor gästfrihet. Det var en stor händelse att bara få vara där och
känna på stämningen som fanns hemma i lejonets
kula...

Söndag
En ny dag med kanonväder och solsken. Ekipagen
fick en härlig upplevelse i orörd reservatsskog och på
de flesta håll bra med fågel. Det gick inte att ta miste
på de smilande anletsdragen även denna dagen, men
lyckligast av dem alla var Raimo Johansson (Fin)
som med sin Kotirova Taiga återigen gjort en
fantastisk insats!
Det svenska laget samlades för att summera dagen
och det var tydligt att vår regerande SM-mästare
Loukanjarkas Isabella ägare Karl-Anders Karlsson
förbättrat sitt resultat rejält. Ukkos Lissa ägare Jan
Ottosson hade också fått till ett kanonprov.
Skulle det räcka till landskampsvinst?
Det finska laget förutom Raimo såg håglösa ut.
Norskarna hade inte fått till någon större ökning
men Oddbjörn Nordhagen och hans hund Laris var
väldigt svårlästa. Det skulle bli en lång väntan till
kvällens resultatsredovisning...
Vad hade Laris (Nor) och Oddbjörn gjort?!

Fredag
Lottning av provområden och domare gick snabbt.
De finska domarna höll rakt igenom toppklass och
kunde skogen som sin egen bakgård. Kvällen avslutades med sauna och ett välbehövligt kvällsmål.
Förväntningarna inför lördagens provomgång var
stor.
Lördag, Sverige i topp!
Ekipagen lämnade förläggningen i strålande väder
och kunde snabbt konstatera att det fanns fågel på
33

Redovisningen
Provledningen började bakifrån med prisutdelningen och svenskarna kunde sakta men säkert
börja räkna på den totala segraren. När det var fem
hundar kvar var Finland borträknade och när poängen började närma sig åttio satt norska Oddbjörn
Nordhagen (Laris) helt tyst med en något blekare
ton i ansiktet. Jan Ottosson (Ukkos Lissa) satt med
samma hudfärg och kunde följa det spännande
händelseförloppet. Ottossons skidframgångar med
OS-guld och fyra Vasaloppssegrar kanske kommer
i närheten av denna nervkittlande händelse? De övriga i svenska truppen satt med miniräknare och såg
snabbt att Ukkos Lissa bör slå Laris om landskampen ska vinnas av Sverige. Provledningen ropar fram
Ukkos Lissa som trea och snabbt tappar svenskarna
allt hopp och får helt enkelt övergå till att gratullera de duktiga norrmännen till ännu en seger i
landskampen. Norska Oddbjörn
(Laris) skiner upp som en sol
och inser att han blivit tvåa,
samtidigt som hela norska laget
brister ut i ett enat lyckorus. Det
svenska laget kände samma tomhet som finnarna ofta gör efter
en sen förlust mot Tre Kronor i
ishockey.

Raimo Johansson (Fin)
och Kotirovan Taiga

Taiga på knock 97p!
Det var ingen under helgen
som tvivlade på årets Nordiske
Mästare. Ingen var i närheten
av förstaplatsen individuellt som
Raimo Johansson, Finland och
Kotirovan Taiga på utklassningsvis vann med 97 poäng!

Lagvinnarna
Det omöjliga
norska laget!
Från vänster:
Per-Martin Korsmo
Bernt Enge Larsen
Tore Bjørnbet
Sittande:
Oddbjørn Nordhagen & Laris
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Nordisk Mästare 2011
1. Kotirovan Taiga Finland
Äg. Raimo Johansson

2. Laris, Norge

3. Ukkos Lissa, Sverige

Äg. Oddbjörn Nordhagen

Äg. Jan Ottosson

Nordiska Mästerskapen, Finland
Sponsor kepsar:
www.tryckfall.se

1. Norge.
Norge. ....248
.... 248
2. Sverige....
Sverige....244
244
3. Finland.
Finland....239
.. 239
35

Prov ledare
Kalevi Hirvonen

Överdomare
Kari Sarajärvi

Sekreterare/provfunktionär
Teemu Moilanen

Provområdesansvariga
Esko Taivalkoski
Jari Keränen

Tolk
Thommy Svevar

Information, resultat
Leena Taivalkoski
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Domaren Risto Ylitalo poserar med
en av de svenska hundarna

Domaren Juha Möttönen tar en
välbehövlig fika efter utfört dagsverke.

Presentation av
det Finska laget

Från vänster: Kotirovan Taiga äg. Raimo Johansson, Äreen Jäpä äg. Juha Simontaival,
Kekkeruusin Lissu äg. Olavi Mustonen, Lexan Ralli äg. Tapio Rauhala
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Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post. ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601 962 69 Jokkmokk 0971-310 17 070-548 52 54, gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20 e-post. l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, tel. 0923-137 29/0706-31 94 61, goran.ostlund@billerud.com.
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37 e-post. 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59 e-post. silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur tel. 0960-105 07 / 0706-64 95 70 e-post. per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekr: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel. 0929-132 64 / 0706-82 03 31 e-post. markus.fougstedt@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström, Ringelvägen 34C 933 31 Arvidsjaur tel. 0706-75 33 39 gunillas65@hotmail.com.
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå Tel. 0730-388203 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lars.nilsson.timber@sca.com
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel. 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post. kurt.sivertsson@sv.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22 e-post. thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel. 0941-664 81 e-post. markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Jeanette Börjesson Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad tel. 0660-37 83 37 e-post jensing@telia.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15 e-post. 40015@telia.com
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö, tel. 0660-516 12e-post roland.eriksson@brevet.nu
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lars Persson, Lärargatan 7, 840 93 Hede, tel. 0684-650 15 e-post persson.lg@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Alavattnet 335, 833 95 Strömsund, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-13 14 33 e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, 070-606 63 06, anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0702-67 20 20 e-post matti.torvela@metso.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17 e-post. jaaan@swipnet.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel. 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel. 0250-410 88 / 0702-26 02 93 e-post. gb.sinders@telia.com
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33 / 0703-14 01 72 e-post. ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96 e-post. inge.groop@se.pwc.com
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen, tel. 0240-311 12 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Jungfruvägen 7B, 791 34 Falun, Tfn 023-20925 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Tim Lindqvist Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel. 021-221 92 e-post. tim.lindqvist@telia.com
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Posttidning

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

Mirva finsk tra

ttkantarell...

språng!

Tarro
Ägare/Foto Ingela Lindbäck
40

storuman Tryckeri & Reklam AB

ran på
Barbarens Mor

