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Tommy Lannemar
heter jag och ersatte Ove
Sjöström som sekreterare i riksstyrelsen den 23
april 2009. Vid fullmäktiTommy Lannemar
gemötet i Storuman 2010
blev jag invald på ”riktigt” och vill härmed tacka för
förtroendet.
Jag bor i Djura, en liten by med ca 300 invånare, 17
km utanför Leksand. Jag är gift och vi har två vuxna
pojkar boende i Stockholm, som däremot inte delar
mitt intresse för jakt.
Jag har arbetat inom Televerket i många år och sedan 1994 drivit eget företag, InköpsSupport AB i
Leksand. Vi hjälper företag runt om i Sverige med
inköp av sällanköpsvaror och förbrukningsmateriel.
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Jag började jaga älg vid 18-års ålder och köpte min
första Hamiltonstövare när jag var 21 år. Det var
”bara” harjakt som gällde och jag arbetade hårt
med att få hundarna jaktprovsmeriterade. Jag köpte
senare en Beagel för att i första hand jaga rådjur och
självklart hare, men jag var mycket bortskämd när
det gällde harjakt, så det blev mest rådjursjakt.
Min första kontakt med trädskällare var 1996 när
jag träffade Gunnar Thunander i skogen och han
berättade om trädskällarjakt. Jag blev mycket imponerad av hunden Brändfallens Athena som hade
vunnit Stjärnskottspokalen.
Efter mycket tjat fick jag låna Athena av Gunnar
och han hade en hel del förmaningar innan jag fick
gå ut.

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

Min första trädskällarjakt: Det går inte lång stund
förrän jag hör Athena och påbörjar ansmygningen.
Jag ser Athena ca 10 m från trädet där tjädertuppen
sitter och enligt Gunnar skall hunden sitta under
trädet minst 10 minuter innan jag får avlossa skottet.
Jag lägger mig ner och väntar att Athena ska gå fram
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Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Omslagsfoto: Finskspetstik på jakt!


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
1/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 juni
3/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti (1:a sept för provrapporter) . . . . . . . .  15 september
4/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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.



”bara” ett första pris. Det är svårt att få ihop 75
poäng när vi har i snitt 1,8 st FM per prov.
I lokalklubben Mellansverige har jag arbetat för att
vi ska få omeriterade hundar att ställa upp på jaktprov och vi har de senaste åren två speciella prov
där hundägare får information om regler, injagning
mm under trivsamma former.
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till trädet men det händer ingenting. Jag tittar på
klockan hela tiden och det har nu gått 20 minuter
och Athena skäller oavbrutet. Nu börjar jag tappa
tålamodet och ställer mig på knä och pekar för att
visa Athena att hon ska gå fram. Nu har till och
med tuppen börjat tröttna och när jag kryper fram
mot trädet ”reser” tuppen.
Väl hemkommen berättar jag händelsen för Gunnar
och undrar hur han skulle gjort för att få Athena att
gå fram till trädet. Han bara tittar på mig och sa sen
något som inte ska publiceras i denna tidning…
Men efter detta var det trädskällarjakt som gällde
och jag fick låna Gunnars hundar vid ytterligare
några tillfällen.

När det gäller revideringen av provregler där pejl
diskuteras är jag övertygad om att rätt använd så är
pejl till stor trygghet för hundägaren. Tyvärr har vi
inom ”vargbältet” 80% av alla vargar i Sverige och
där vargarna inte finns kan man inte föreställa sig
hur det är att släppa sin hund på jakt eller jaktprov.
Arbetet i riksstyrelsen har inte varit långt, men
intensivt. Jag har aldrig trott att det skulle vara så
mycket papper från SKK, Riksstyrelse, kommittéer
och lokalklubbar att dokumentera och sprida. Till
följd av den turbulens som förelåg när jag tillträdde
var det mycket svårt att se någon struktur och vilket
arbete som skulle göras för att bedriva en verksamhet mot uppsatta mål.
Idag har vi ett mycket bra arbetsklimat och ”högt”
i tak vilket gör att det känns inspirerande att medverka ”för klubben i tiden”.
Nu ser jag fram emot att vi alla arbetar tillsammans
för att nå målen och sätter hundarna i centrum så
att vi kan utveckla raserna ännu mera till friska,
vackra, duktiga jaktmeriterade hundar.

Det svåra var att bestämma vilken ras som passade
oss bäst. Vi besökte några Nobs- och Finsk spetsägare
och fastnade till slut för Norrbottenspetsen. När
nu rasen var bestämd kontaktade jag avelsrådet för
Norrbottenspet, Per-Alrik Frohm, för att få en valprekommendation och efter hans inrådan kontaktade jag Hemsjöbäckens kennel i Vilhelmina. Jag
fick vänta i två år på tikvalpen som föddes 1 feb.
2002.
Nu skulle det bli injagning, så jag började arbeta
deltid från augusti 2002. Efter 1,5 år anmälde jag
Tanja till Leif Ögrens Trädskällardagar i Storuman
och upplevde där mycket bra ”utbildning” i denna
jakt. Tack vare Leif, Bengt Persson, Stefan Olofsson
m fl blev Tanja Mellansveriges bästa hund 2005.
Stort tack för ert tålamod.
Nu har Tanja deltagit i >30 jaktprov och erhållit

Tommy Lannemar

Att följa blodspår
är spännande
tycker Vina!
Ägare/foto:
Mika Mäntyranta,
Frida Sandman



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

Lördagen den 27 november 2010
Plats: Ridhuset, Arvidsjaur
Domare: Thomas Eriksson
Tid: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00
Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.
Anmälan: Skriftlig senast 19 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 Arvidsjaur!

Hundutställning i Vemdalen.
Lördagen den 27 November.
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning
för Finsk- och Norrbottenspets.
Plats: Vemdalen.
Domare: Ewa Widstrand
Anmälan och upplysningar: Senast fredag den 12 november till
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal.
Avgifter: Valpklass 4-9 mån & Championklass gratis. Övriga klasser 250: -.
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens Pg:13 70 11-3.
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 fågelmarker lottas ut på startnumret.
Välkomna!



Ojämn fågeltillgång vid
Medelpads förhöstprov
SSF Medelpads förhöstprov vid Skälsjön
i norra Timrå den 16-17 augusti visade
sig ha en ojämn tillgång på fågel och
flera ensamma "gammelhönor".
Resultaten blev också därefter. De som
hittade fågel på sina provrutor lyckades
ganska bra medan andra bara noterade
poäng för söket.
Måndag bästa hund Molly 78p
Molly, ägare Hans Johansson från Malung i
Mellansverige, blev provets bästa hund med
78 poäng och ett 1:a pris under måndagen.

Molly äg. Hans Johansson

Tisdagen bästa hund Peijakkan Isku 75p
Under tisdagen klämde Peijakkan Isku, ägare Mats
Persson också till med ett 1:a pris på 75 poäng.
Fort Hjort Trix, ägare Egon Rongdén tog 69 poäng
och ett 2:a pris och Kronohovs Kati, ägare Mats
Karlsson liksom Titus, ägare Per Gannå, erövrade 3:
e priser med 61 respektive 60 poäng. Vi gratulerar
naturligtvis dessa pristagare.
Totalt genomförde 10 hundar 11 starter med ett
snitt på 2 fåglar per prov. Som kuriosa kan nämnas
att inte ett falskt skall noterades och inte heller ett
enda ekorrskall...
Peijakkan Isku äg. Mats Persson

Alla resultat:

Hund
Molly
Peijakkan Isku
Fort Hjort Trix
Kronohovs Kati
Titus
Trissa
Fort Hjort Jeppe
Pötbobäckens Hubbe
Viltmästarns Pinglan
Degelbergets Enter

Ägare
Poäng
Hans Johansson
78/9
Mats Persson
75
Egon Rongdén
69
Mats Karlsson
61
Per Gannå
60
Mia Blom
31
Matti Torvela
26
Adam Pettersson
8
Göran Hofling
6
Andreas Olsén
2


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

Skarnäbbens Sippa
vann Norska
Riksutställningen 2010

Tre raka cert gör Skarnäbbens Sippa till NUCH.
Sippa är en svensk exporthund och uppfödare är
Mattias Åkerstedt, Storuman

NSFN Specialutställning i Sør Trøndelag närmare
bestämt Haltdalen inte långt ifrån Røros.
Ewa Widstrand från Sverige var domare. Hon var
mycket informativ och tydlig i sina utlåtanden.
Publiken fick goda argument för hennes bedömning och många lärde sig mycket matnyttigt om
hundar under dagen.
Det ställde upp 21 st finska spetsar av god kvalité,
14 st fick 1:a pris och 7 st 2:a pris. Bäst av de finska
spetsarna blev Kiro.
Det var bara två nobsar som tog sig vidare i
konkurrensen. Där drog NV-09 Skarnäbbens Sippa
det längsta strået och vann nobsklassen. Sippa
visades i ringen av Tilde Waltoft, em ung jägare på
blott 15 år. Ekipaget slog dessutom till i den stora
finalen och belv BEST IN SHOW!
Kiro BIR

Tilde Waltoft med
BIS Skarnäbbens Sippa



Styrelsen har beslutat i samråd
med SKK att medlem endast kan
tillhöra en lokalklubb
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Information från

stor, uppträder allvarliga genetiska störningar (se
ståndskall nr 4 -09).
Här har exempelvis Finland stor betydelse som
genbank för den svenska populationen. Frågan
man kan ställa sig är om den svenska avel påverkar
ens den inhemska populationen i någon större
grad. Men det kommer jag troligtvis att beröra
nästa gång.

avelsråden
Finskspets

Denna gång tänkte jag försöka utveckla och rätta till
en detalj som rör den genomsnittliga inavelsgraden
för rasen, samt skriva lite om släktskap, inavelsgrader
och kopplingen dem emellan. Men först tänkte jag
informera om att när man mailar mig på vijla@
skola.kiruna .se så är det inte alltid säkert att det
kommer fram. Det beror på att det finns ett spamfilter. Den filtrerar bort exempelvis hotmail adresser
och liknande. Så om ni skickar viktig info till mig
och jag inte är informerad i förväg, så kolla att det
kommit fram. Man kan gärna ringa innan man
skickar exempelvis en tikblankett inför en parning.

Uträkningsmodell
Den förenklade beräkningsmallen som brukar
användas på hundraser är följande formel:
Ne = 1/2 * dF
Ne = Effektiv populationsstorlek
dF = Ökning i inavel per generation
För den finska spetsen såg det ut enligt följande
2009. Med en genomsnittlig inavelsökning över
5 generationer på 0.8 %, ger det 0.16 % per
generation. Uträkningen blir då följande:
Ne = 1/2 * 0.0016
Ne = 312.5
Detta betyder att vi år 2009 hade en effektiv
populationsstorlek på cirka 313 individer, samt
genomsnittlig inavelsgrad per generation på 0.16
%, vilket är bra ur ett genetiskt perspektiv.

Genomsnittlig inavelsgrad
I avelsrådens rapport till styrelsen 2009 föll två
små, men ack så viktiga, ord bort ur texten. Jag
uppmärksammade inte det före årsmötet, och
ville sen inte ändra skriften vid publiceringen i
ståndskall nummer 2 2010. Vid avelsrådskursen
på Öster Malma kort efter årsmötet, tillkom en del
annan information och förtydliganden vilket gjorde
att jag inte förrän nu hunnit skriva om detta. I
avelsrapporten för finskspets skrev jag under stycket
inavelsgrad för rasen ”- att den genomsnittliga
inavelsgraden ej får överstiga 1 %. Önskvärt är att
den ligger under 0.5 %”. Det som föll bort var två
ord och den tidigare meningen skulle ha haft följande
lydelse: ”- att den genomsnittliga inavelsgraden
ej får överstiga 1 % per generation”. Nu när vi
klargjort denna detalj, så kan vi börja utveckla
resonemanget runt genomsnittlig inavelsgrad och
effektiv populationsstorlek eller avelsbas.

Datorsimuleringar
Det är genom datorsimuleringar, med varierande
effektiv populationsstorlek, som Svenska genetiker
kommit fram till riktlinjerna som nämndes i
avelsrapporten. Simuleringarna visade vid vilka
nivåer den effektiva populationsstorleken började
bli kritisk. Vid en effektiv populationsstorlek på
cirka 400-500 individer bedömdes djurstammar
kunna överleva obegränsad tid. Genetikerna
rekommenderar att man arbetar med minst cirka
200 individer inom en ras. Om den effektiva
populationsstorleken legat på 100 individer, vilket
är en gräns man ej bör underskrida, hade det gett en
genomsnittlig inavelsgrad på 0.5 % per generation.
Vid cirka 50 individer i effektiv populationsstorlek
betraktas arten som utrotningshotad. Där hamnar
man om rasen ligger på absoluta max värdet på 1
% i genomsnittlig inavelsökning per generation.
Vi ligger alltså bra till i teorin med en effektiv
populationsstorlek på 313 individer. Här finner vi
också förklaringen till avelsrekomendationerna om
att, gärna ligga under 2 % och helst under 1 % i
inavelsgrad över 5 generationer vid en parning.

Effektiv populationsstorlek
Som med så mycket annat inom genetik och
avel så går det delvis ut på att hitta matematiska
samband som kan ge en bild av vissa speciella
företeelser. Just en sådan företeelse är den
effektiva populationsstorleken för en ras. Det
är detta som teoretiskt ger en bild av den ärftliga
variationen i en ras, eller hur stor den genetiska
bredden är. Exempelvis så förlorar man alltid
gener när man bedriver mer selekterad avel. Dessa
förluster av gener accelererar snabbare på grund
av avelstraditioner som in- och matadoravel. Om
denna förlust av gener går för fort och blir för
10

Släktskap och inavel.
Slutligen tänkte jag nämna lite om släktskap och
inavel och kopplingen dem emellan. Man bör känna
till att inavelsgraden för en individ är lika med halva
släktskapsgraden mellan föräldrarna. Det betyder
att, om inavelsgraden är 6,25 % för en individ så
är släktskapet mellan föräldrarna 12,5 %. Det i
sin tur betyder att 12,5 % av föräldrarnas gener
är gemensamma. Vidare anger inavelsgraden för
individen att 6,25 % av dennes gener finns i dubbel
uppsättning. Det är just detta som är så riskfyllt om
någon av dessa dubbla anlagsgener är defekt och är
bärare av någon sjukdom. Man ska också veta att
beräkningen av inavelsgraden utgår från ett nolläge.
Bortanför detta nolläge, exempelvis 5 generationer,
räknar man med att linjerna är obesläktade och inte
inavlade. Det vill säga, man räknat ut ökningen
av inaveln inom en bestämd tid, utan hänsyn till
tidigare generationers släktskap. Känner man till
våra avelstraditioner och avelsstrukturer så förstår
man att släktskap och inavel håller högre nivåer än
vad beräkningarna visar.
Avelsråden finskspets

Information från

avelsråden
Finskspets

Avelsråd

Finsk spets

Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-100 44
Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, Tel. 0691-663220

Norrbottenspets

Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby
Tel. 0954-146 24
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina
Tel. 0940-557 54, 070-688 45 53
Norrbottenspets, valphänvisning
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo
Tel. 0977-102 33
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Nordiska Mästerskapen

ännu ett toppresultat!? När provledningen äntligen
tillkännagav poängställningen hördes ett sus genom salen. Piila hade ökat och slutade på hela 88p!
Martin Løvtjernet och Piila var bästa hund båda dagarna och är en värdig Nordisk Mästare 2010!

Norge, Skasenden 4-5 sept 2010

Norge stod i år som värd för årets upplaga av de
Nordiska Mästerskapen. Provledare och spindel
i nätet var Hans Halvorsen. Per Martin Korsmo
stod som representant från Norska kennelklubben.
Förläggningen var placerad 8 mil väster om svenska Torsby på ett vildmarkscenter i Skasenden som
heter Finnskogen Turist & Villmarksenter AS. En
förläggning som passar perfekt som utgångpunkt
för jaktprovsverksamhet. Ett välsmort arrangemang
som fungerade bra från början till slut.

Landskampen
Norge vinner den totala landskampen på ett övertygande sätt trots att Sverige stretade emot rejält.
En enorm jämnhet noteras inom det svenska laget
där endast 3 poäng skiljer mellan svenskhundarna.
Finland fick se sig rejält besegrade av både Norge
och Sverige. Finnarna har nog redan börjat lägga
taktiken inför nästa års Nordiska Mästerskap som
går av stapeln på finska hemmamarker. Vi från SSF
vill tacka Norge för ett kanonarrangemang och
grattulera till ännu en totalseger i landskampen!

Lördag. Norge i topp!
Dagen började med rimfrost på bilrutorna för att
snabbt övergå till molnfri himmel och gassande sol,
vilket ofta skapar vittringsproblem för ekipagen.
Piila äg. Martin Løvtjernet Norge hade dock inga
problem med detta utan slog till med hela 85p första
dagen! Tvåa blev Tiurtunets Harraz äg. Kenneth
Engesbakk på 80p och trea vår egen Sörlidbäckens
Chili äg. Göran Hellström på 76p. Chili blev därmed
norsk jaktchampion tillsammans med Kolåsens Ila
äg. Herje Nilsson och Pecka Karlsson som tog en
etta på 75p och dagens 4:e plats.

Nordisk Mästare 2010

Piila

Äg. Martin Løvtjernet

Söndag. Norge ångar på!
Vädret var lika strålande som dagen innan och hundarna rullade iväg på provytorna helt ovetande om
gårdagens resultat. Provledningen redovisade bara
antalet priser som gått ut under lördagen och detta
skapade en del bryderier hos ekipagen som otåligt
väntat sig en trevlig resulltatredovisning under
lördagsmiddagen...
Martin Løvtjernet kom tillbaka till förläggningen
med ett nöjt leende på läpparna även denna dagen
och deltagarna kunda kanske ana att Piila gjort

Norska laget

Foto: Grete Waltoft

Tore Björnbeth, Kenneth Hansen, Kenneth Engesbakk, Martin Løvtjernet

Foto: Grete Waltoft
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landskampen NM 4-5 sept 2010
1. NORGE

www.finnskogen.net

2. SVERIGE
Piila .......................85+88p Sörlidbäckens Chili .... 76+73p
Tiurtunets Harraz ..80+78p Kolåsens Ila .............. 75+74p

3. FINLAND

Tiukka ...................53+67p Vikborgs Speja ......... 53+74p

Kekkeruusiin Raiku ....... 65+0p

Totalt 235

Totalt 225

Bästa resulta...t ...4-...5 ..........88p
sept 2010

1. Piila (nor) .........
raz (nor)...... 80p
2. Tiurtunets Har
s Chili (sve)..76p
3. Sörlidbäcken
5p

.....7
ve) .....................
4. Kolåsens Ila (s
... 74p
(sve) ..................
5. Vikborgs Speja
.....73p
ve) .....................
6. Kiepin Kaira (s
.....73p
Pikkusikke (ﬁn) ...
7. Methäkaverin
.....72p
Sindi (ﬁn)............
8. Pakkasrustan
....67p
...........................
9. Tiukka (nor).....
....66p
...........................
10. Virpi (nor) ......
... 65p
Raiku (ﬁn) ............
11. Kekkeruusiin
....54p
(ﬁn) .....................
12. Kirjalan Poju

Svenska laget
Foto: Grete Waltoft

Methäkaverin Pikkusikke .. 73+49p
Pakkasrustan Sindi ...... 62+72p

Totalt 210

Fullständiga resultat finns på:

www.nsfn.no
SE JCH

Vikborgs Speja
Äg. Gunilla Falk

Foto: Grete Waltoft

SE JCH, NO JCH

Foto: Grete Waltoft

Kolåsens Ila

Äg. Herje Nilsson &
Pecka Karlsson

SE JCH, SE UCH, NO JCH

Sörlidbäckens Chili

Kiepin Kaira

Äg. Tommy Jonasson

Foto: Grete Waltoft
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Äg. Göran Hellström

Att de bedöms efter samma standard, nämner
inte ”de som vet”! Andra ”experter” har bestämt
att en domare som börjat sin domargärning
i vinthundsgruppen enbart sätter upp tunna
hundar och det motsatta för den som kanske har
newfoundlandshund i sin bakgrund. Ibland påstår
gruppen ”experter” att utställare ska vara klädda
på ett visst sätt för att falla domaren i smaken. Det
sägs även att valet av vinnare beror på vilket kön
den som visar hunden har. Raden av påståenden om
hur vi domare är och hur vi dömer, är många fler
än så. Bevisligen florerar det en mängd oemotsagda
rykten, som för många blir till en sanning.

Spånga juni 2010/HR

Hans Rosenberg
Exteriördomare sedan 1984

Saknar vi domare sunt förnuft?
För att bli exteriördomare krävs, förutom
godkännande från både läns- och specialklubb,
praktiskt och teoretisk utbildning i Svenska
Kennelklubbens regi. Svenska domare anses med
rätta vara både kunniga och omdömesgilla. Med den
bakgrunden blir jag lite förvånad att vissa utställare
verkar tro att vi domare helt saknar sunt förnuft.
Eller vad sägs om följande bortförklaringar?
Schampo i ögat – när det var inåtrullat ögonlock!
Eller den brännande solen som under en helg gjorde
den svarta pälsen både ihålig och fläckigt brun
– som var vanlig fällning! Felaktig päls – som skylls
på byte av päls! Ljusa näsor som bleks av både för
lite och för mycket sol! Hundar som enbart förstår
engelska eller franska – så vi inte missar att det är
en import! Blyg hund – för att den aldrig tidigare
har varit utanför kenneln! En hund som gör utfall
– som aldrig tidigare har betett sig så! ”Ni som vet”,
tror ni att vi domare saknar både erfarenhet och
sunt förnuft när vi tar oss an uppdraget?

Jag dömer din hund för dagen, du dömer mig
för resten av livet!
Vid varje utställning får alla hundar en ny chans.
Som domare får man oftast bara en! Jag dömer
din hund oavsett tidigare meriter. Du dömer
mig på gamla meriter eller vad du tror dig veta
om mig. Det kan vara lösa rykten, vilken person
du tror jag är, vilka hundar jag ägt eller har i
min ägo. I bästa fall bedöms jag efter hur jag
senast dömde din ras. Är din bedömning av
mig därmed i sanning överensstämmande?
Såsom utbildad exteriördomare av Svenska
Kennelklubben har jag fått lära mig att bedöma ett
avelsresultat. Hundarna ska bedömas efter gällande
rasstandard med hänsyn tagen till fel och förtjänster.
Jag ska döma för dagen och kan aldrig säga hur din
hund ser ut vid nästa tillfälle!
Din bedömning av mig grundar sig ofta
på vad du tror dig veta, eller vad andra säger sig
veta om mig. Låt mig ta ett exempel. Mina första
hundar på 70-talet var golden retriever. Som så
många andra golden under samma tid, var de av den
mörkare färgen. En av dem blev också internationell
champion. Än idag, efter 26 år som domare på rasen,
påstår ”de som vet”, att endast mörka hundar har
chans att vinna då jag dömer. Oavsett hur kvalitén
är på de anmälda hundarna, så har ”andra” bestämt
vilka som kommer stå som segrare!
Liknande ogrundade uttalanden görs om
många av mina kollegor. Det talas om att vissa
domare enbart sätter upp enfärgade hundar och
andra bara väljer brokigt. Någon väljer unghundar
före vuxna. Vissa föredrar endast jakttyper och att
andra bara premierar hundar av utställningstyp.

Är vi allas egendom?
Knappt är klassen färdigbedömd förrän både
bilder, resultat och kommentarer florerar på alla
tänkbara forum. Helt plötsligt är jag som domare
allas egendom och står själv på palperingsbordet.
Många anser att det är fritt fram att diskutera och
kommentera precis vad som helst, bara man gör det
på sin egen sida. När påhoppen på ens bedömning
och uppförande blir för grova är det inte lönt att
vare sig kommentera eller dementera. Risken att
det ytterligare förvrängs är stor och enbart till vår
nackdel. Vi lever i en tid med en otrolig teknik som
både hjälper men också stjälper hundvärlden. Tänk
om alla tänkte en extra gång innan de öppnar sin
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mun eller skickar iväg ett inlägg! Då skulle många
missförstånd undvikts, många rykten ha stoppats
och många osanningar aldrig sagts! Även bland oss
domare finns det de som tror sig sitta inne med
facit, de som vet vilken hund som alltid är den rätta
vinnaren etc. Dessvärre drar de sig inte heller för att
påpeka det vid mindre lämpliga tillfällen.

Slutligen tror jag mig kunna påstå att många av
oss trivs i ringen och med förtroendet att bedöma
andras hundar. Vi är medvetna om att vi själva har
valt vår situation och därmed har allas blickar på
oss. Dock kvarstår – att jag dömer för dagen och vill
inte att du dömer mig för resten av livet! Sanningen
är nämligen inte så enkel!

Vi har alla ett ansvar
Vi – utställare, uppfödare, funktionär och domare
– har alla ett stort ansvar för den sport som vi själva
valt och som vi så högt värderar och lever för. Hur
vi agerar och hur vi uttrycker oss, präglar nästa
generations utställare. Nybörjare ser upp till sin
uppfödare, andra erfarna utställare och oss domare.
De lyssnar och tar till sig det mesta av det vi säger
och påstår. För vem vågar ifrågasätta erfarna
personers kunskaper? Det är därför extra viktigt att
vi slussar in dem på rätt sätt så att de för det positiva
med sporten vidare och att det blir fler utställare till
våra utställningar.

Hans Rosenberg
Exteriördomare sedan 1984

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

Vina brukar också tukta katten när hon blir för stökig.
Ägare Mika Mäntyranta, Frida Sandman

Kroknäbbens Niibi
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Utställningen

Bästa Norrbottenspets blev Hemsjöbäckens Timon,
ägd av Ingemar Andersson, Grangärde, som därmed
blev BIS 2:a. Ett stort grattis även till Er!
Fullständig resultatlista finns som vanligt på vår
hemsida www.ssf-mellansverige.se.

i Malung 2010-08-07

Utställningen samlade denna gång endast 21 ekipage fördelat på 9 Norrbottenspets och 12 Finska
spetsar. Man kan spekulera i varför deltagarantalet på utställningarna börjar sjunka. Är vi inne i
någon form av genertionsskfite? Glädjande är dock
att antalet valpar som deltog uppgick till t stycken
motsvarande 29 % av samtliga anmälda hundar.
Tre av valparna tilldelades dessutom HP av domaren för dagen, Göran Fastén. Vi får hoppas att vi
går en ljus framtid till mötes inom aveln på våra
raser och att fler tar chansen att delta i jaktprov
och utställningar i framtiden. Såväl jaktprov, som
utställningar, är ju en gyllene möjlighet att få träffa
folk med samma intresse för avel och jakt under
trevliga former.

TACK till utställare, domare, ringsekreterare och
övriga medhjälpare för en trevlig förmiddag på
Malungs Kennelklubbs fina anläggning. På återseende!
SSF Mellansverige Inge Groop

Best i show

Finskspetsen
s Alfons,
S53137/2005 Våtsjöberget
sselby
Gu
äg. Göran Öfverström,

BIM Norrbottenspetsen

Bäst denna gång gick det för Finska spetsen
Våtsjöbergets Alfons, som inte bara erövrade ett
certifikat och därmed blev utställningschampion
utan också tog hem totalsegern genom att utses till
utställnings vackraste hund. SSF Mellansverige gratulerar såväl Alfons, som husse Göran Öfverström,
Gusselby till utmärelserna!

S44275/2005
Norrrbottenspetsen
Hemsjöbäckens Timon,
ngärde
äg. Ingemar Andersson, Gra
tack
Grattis till segrarna och ett
!
tèn
till domare Göran Fas
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Vildsvinsprov
Vid vildsvins prov vid Boda vildsvinshägn
den 6/8-2010 godkändes Klackebos Noa
(Bosse) och Klackebos Sorro (Affe). Stolt
Husse till dom båda duktiga nobsarna är
Robin Wistrand.
Tio Klackebo Nobsar i olika åldrar har besökt
Mamina Jakt Östra Ryd för träning i vildsvinshägn.
Träning sker i hägn med olika svårighetsgrad, anpassad till hundens ålder och tidigare erfarenhet av
vildsvinsjakt. Samtliga Nobsar förföljde vildsvin på
en skala från tveksamhet till mycket bra. Bäst var
Klackebos Noa och Sorro som vid prov klarade var
sitt vildsvinsjakt diplom med god marginal enl. auktoriserad domare. Enligt statistik godkänns 50 % av
startande hundar.
Angående diplomeringen av vildsvins jakthundar så
kan ni även gå in på www.mamima.se där det finns
fler fakta.
Mvh Anette Sundin

Klackebos Noa och Klackebos Sorro. Stolt Husse är Robin Wistrand.

Det ska börjas i tid!
Mitt barnbarn Fredrik 12 år och
Nisse-Karlsson 6 månader med
Nisses tredje tupp!
Fredrik blev såld på trädskällarjakt den
gången och en blivande jägare.
Hälsningar
Anders Stensson
Vemdalen
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Vi hade i alla fall tur med vädret...

Aktivitetsdagen i Busjön
Aktivitets dagen i Busjön 16-05-10 blev en lyckad
dag med uppehåll och ca 20st glada hundägare!
Efter en kopp kaffe och dopp Började Berith
Johansson med ringträning efter ca en timma var
både hundar mattar och hussar trötta. Berith som
hade 10 valpar hemma kunde inte stanna kvar hon
åkte 25mil bara för att ställa upp på ringträningen
Ett jättetack Berith!
Vi övriga fortsatte med korvgrillning och tipsrunda.
I Busjögården höll Ann-Kristin Persson ett föredrag
om vikten att anmälan till jaktprov och utställningar kommer in i tid och är rätt ifyllda m.m.
Tipsrundans vinnare blev Göran Hellström
Vi avslutade med kaffe och smörgås.
Resultat av dagens träff blev 2st nya medlemmar
samt 12 st familjemedlemmar!
Med vänlig hälsning Tommy Ferm, Busjön

Tommy Ferm serverar fika!

Aktivitetsdagen i Busjön 16 maj 2010
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Jaktprov

Måndag 16 augusti
1.Tjäderfightens Roy 88p Carl Jones
2. Viterlidens Kita 80p SJCH Thomas Jonsson
3. Sörlidbäckens Dina 78p Roger Olsson
4. Tunnersjöbäckens Valle 69p Ulf Hansson
5. Sörlidbäckens Debra Winger 67p Peter Jonsson
6. Åbackens Face of fear 51p Mikael Olofsson
7. Tikka 46p Jan Johansson
8. Olbons Shakira 8p Peter Persson
9. Musti 8p Harry Liljekvist
10. Pohjanukon Tuima utes. Martin Markusson
11. Hästtjärns Molly utesluten Tommy ferm

Åsele 16-17 augusti
Årets jaktprov genomfördes i strålande sol och ca
20 grader varmt på dagarna. Martin Markusson
hade som vanligt ordnat allt från provområden till
allt runt förläggningen på ett perfekt sätt. Martins
fru Anette ordnade lunch, och fixade så vi hade
varmt kaffe i termos hela dagen.
Lördagens jaktprov med endast 2 grader varmt på
morgonen vanns av TjäderFightens Roy ägare Carl
Jones endast 19 år som tog sin 5 jaktprovsetta 88p
(tre med nobs och 2 med Roy) Viterlidens Kita fick
80p och blev därmed SJCH ägare Thomas Jonsson.
Sörlidbäckens Dina tog sin första jaktprovsetta med
78p ägare Roger Olsson.

Tisdag 17 augusti
1. Viterlidens Kita 87p Thomas Jonsson
2. Tunnersjöbäckens Valle 79p Ulf Hansson
3. Olbons Shakira 76p Peter Persson
4. Hästtjärns Molly 56p Tommy Ferm
5. Musti 42p Harry Liljekvist
6. Pohjanukon Tuima 26p Martin Markusson
7. Sörlidbäckens Dina 21p Roger Olsson
8. Tikka 20p Jan Johansson
9. Tjäderfightens Roy 18p Carl Jones
10. Sörlidbäckens Debra Winger 9p Peter Jonsson
11. Åbackens Face of fear Utes. Mikael Olofsson

Söndagens prov vanns av Viterlidens Kita med 87p
före Tunnersjöbäckens Valle som fick 79p. Olbons
Shakira ägare Peter Persson fick sin första etta med
76p. Tack till provledarna Ann-Kristin Persson och
Berith Johansson som gör ett fantastiskt jobb för
klubben. Tack även till alla domare som ställer upp
och dömer på en vardag, speciellt tack till den finska domaren Juha Möttönen som dömde 4 prov fast
han själv först ska gå på ons-tors.

Förstapristagarei Åsele Viterlidens Kita, Tjäderfightens Roy, Sörlidbäckens Dina, Olbons Shakira

19

årets uppfödare i
Finska Spetsklubben
I Finska Spetsklubben (SPJ-FSK) tävlar man varje
år om titeln Årets uppfödare.Tävlingen går till
så att man anmäler en tik, och hennes fyra bästa
avkommors jaktprovsresultat, sedan adderas dessa
bara ihop och den som har högsta slut poäng så
är vinnare. Kimu gjorde ju det väldig bra eftersom
hon bara har två valpkullar, och den sista valpkullens ålder låg på litet över 1,5 år.
Tävlingens tre första placeringar nedan:
FINSK SPETS:
1. Kiepin kennel, Thommy Svevar, Malax,
tik. Röjbackens Kimu, FIN34986/02, tot. 311p.
tik. Kiepin Kimma, fågel, 88 p.
tik. Kiepin Kielo, fågel, 80 p.
hane. Kiepin Kaira fågel 73 p.
hane. Kiepin Källi fågel 70 p.

Finske ordföranden Risto Ylitalo överlämnar priset till
årets uppfödare i Finland Thommy Svevar

Röjbackens Kimu
ÅRETS AVELSTIK

2. Hakojen kennel, Seppo Peltonen, Uurainen
tik. Hakojen Sissi, FIN22369/03, tot. 307,5p.
tik. Hakojen Hilla fågel 79 p.
hane. Hakojen Kiukku, älg, 82,5 p.
hane. Hakojen Pörri, fågel, 75 p.
tik. Hakojen Kata, fågel, 65 p.
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3. Sulunmäki kennel, Laura ja Tapio Arola,
Lappeenranta,
tik. Mummilan Piku, FIN33772/98, tot. 307p.
tik. Sulunmäki Sohvi, fågel, 84 p.
tik. Sulunmäki Pinni, fågel, 75 p.
hane. Sulunmäki Veikko, fågel, 75 p.
tik. Sulunmäki Vella, fågel, 73 p.

Båda parningarna
gjorda med Kimu är på
rekommendation av
SFF:s avelsrådgivning.

Röjbackens Kimu
ÅRETS AVELSTIK I FINLAND
0

C.I.B FI UCH Se UCH
Hopeapajulaakson Helmi

FIN51428/04, född: 10.11.2004
e. Saman´s Lappu u. Homenokan Tähti
Ägare/uppfödare: Tuomo ja Marja Valjus, Miehikkälä, Fin.
Utställning:
25.3.06 Mikkeli, Finland CERT, BIM
2.4.06 Mäntsälä, Finland CERT, BIR, BIS2
29.7.06 Mikkeli, Finland CERT, BIR, CACIB
3.3.07 Valkeala, Finland CERT, BIR
21.6.08 Rovaniemi, Finland CACIB
4.7.09 Piteå, Sverige CERT,BIM, CACIB
Jaktprov:
14.10.09 Miehikkälä, Finland AVO 1, 79 p.

FI-UCH, JV-08 Kiepin Kielo

FIN20997/08
e. C.I.B Nord UCH, FIN UCH, FIN JCH,
SE UCH, NO UCH Rippeläisen Nipa
u. Nord UCH, FIN UCH, FIN JCH, SE UCH,
NO UCH, NO JCH RÖJBACKENS KIMU
Ägare/uppfödare: Thommy Svevar, Malax, Finland
Utställning:
Karleby 100321 CERT
Karijoki 100522 CERT, BIR
Närpes 100529 CERT, BIM
Jaktmeriter:
Ylivieska 091122 1:a 80p Utlyst

SJCH Viterlidens Kita

S59095/2007 Född: 20070823
e Ailatis Seppo u SJCH Viterlidens Anja
Ägare/uppfödare: Thomas Jonsson Kristineberg
Jaktprov:
Åsele 20090820 Utlyst 89p
Arvidsjaur 20090912 Utlyst 82p
Åsele 20100816 Utlyst 80p
Åsele 20100817 Utlyst 87p
Utställning:
Gällivare 20100711 1:a Jkl Cert, BIM, CACIB
1

Staﬀan Forsslund

av avkommorna som har pris på jaktprov. Inga
data om hanhundarnas härstamning. Dessa listor
säger ju ingenting, så vi väntar fortfarande på en
täckhundslista med substans i!

Falskt skall och överkänslighet.
I nuvarande provregler så skiljer man inte mellan
dessa båda fel, vilket jag tycker är sorgligt, då
de egentligen inte hör ihop, utan har helt olika
ursprung. Grundtypen och det enklaste fallet av
överkänslighet är som bekant när hunden skäller ett
riktigt ståndskall på fågel. Fågeln flygel och hunden
förföljer. Hunden kommer tillbaka och börjar
på nytt skälla på det nu tomma trädet där fågeln
suttit och hunden själv konstaterat att just flugit
sin kos. Detta handlar om bristande nervkontroll
hos hunden. Detta är ett rätt så stort och för jakten
irriterande fel.

Staffans ruta
När kommer
täckhundslistan?
Vid årsmötet i Storuman var det
många delegater som efterlyste
täckhundlistan för våra raser. Detta
med rätta eftersom vi en gång i världen
var den andra specialklubben i Sverige
som publicerade en sådan. Först var
Svenska Dreverklubben. Sedan har
flera specialklubbar följt efter, exv.
Svenska Älghundklubben och Svenska
Stövarklubben. Jag trodde att detta var
något att värna om , det att lilla SSF låg i
framkanten av den inriktning som man
önskade när man hade avelsrådskurser
under 70- och 80-talet.

Det falska skallet har, som borde vara bekant för
de flesta jägare, en annan bakgrund. Hunden skäller
för att det kommer signaler från trädet som säger
den att här borde det sitta en fågel. Denna egenskap
har hunden förvärvat genom sin jaktliga rutin.
Hur kan denna utveckling tänkas förverkligas från
unghund till rutinerad 5 – 6 årig fågelhund? En
injagad hund som har systemet klart för sig – jag
skäller fågeln tills jägaren skjuter – träffar gång efter
annan på fåglar som flyger för långt i förhållande
till hundens kapacitet. Men så inträffar det att
hunden chansar trots att indikationerna från trädet
är mycket svaga. Hunden har kommit väldigt nära
gränsen som den klarar av. Jägaren hör ståndskallet
och smyger fram. Bra markering och fågeln faller.
Jägaren hade naturligtvis ingen aning om att detta
var hundens svåraste fågel hittills. För denne var det
ett ståndskall vilket som helst, men för hunden var
detta en aha-upplevelse. Ofta blir fortsättningen att
hunden börjar finna fåglar direkt i träd, men även
att skälla enstaka falska skall.

Under tidens gång med flera byten av avelsråd har
emellertid täckhundslistan försvunnit. Styrelsen
har lovat att en sådan skulle komma att publiceras
inom den närmaste framtiden. Nu i senaste numret
av Ståndskall så fanns där två listor på hanhundar
som kallades för ”Täckhundslista”. Vad då
täckhundslista? Inga avkommepoäng. Inga tiktal.
Inga antal avkommor. Inga data om hur många


Staffans ruta

Oftast under tidiga mornar när det är disigt så
att det faller daggdroppar från träden eller under
minusgrader. Då ger tomma natträd härliga dofter
för en duktig trädfinnare. Det finns ingen koppling
mellan den jaktligt överspända hunden och den
lugna hunden som emellanåt drar på ett falskt skall.
Däremot kan den överkänsliga hunden åka dit på
ett falskt skall för att jägaren var för långt borta, så
denne hörde inte att fågeln har flugit. Sedan kan
naturligtvis en hund vara både överkänslig ( jaktligt
nervös) och ha egenskapen att vara duktig att finna
i träd och därigenom dra på sig ett och annat falskt
skall, men då har man problem, för en sådan hund
är det väldigt svårt att lita på. Men att generellt slå
ihop dessa båda egenskaper är ett rent kynologiskt
fel. Detta vågar jag påstå trots att jag vet att det varit
så i de finska provreglerna sedan åtminstone 45 år
tillbaka. Men då var det en stor skillnad, domaren
skrev en uppsats om vad som hänt under provet
och där framgick det vilket som var vilket

När detta publiceras så har jakten pågått ett tag, men
när jag sitter och skriver detta så är det fortfarande
nästan tre veckor kvar till premiären. Rapporterna
pekar på att det blir bättre fågeltillgång denna höst
än förra säsongen, vilket bara är att gratulera alla de
som har en unghund, som skall jagas in.
För oss som vandrar ensamma i skogen med
vår hund, smyger tyst på ståndskallet, vilar vid
myrkanten när värmen kommer. Nu är äntligen
högtiden här!
Staffan Forsslund.

Staffans ruta

Jaktprov
SSF Syd

Under provet abetade Irja i en orrkull och fann en
tjädertupp.
Göran Eriksson

Tomas Salander har gått prov med Predators Irja
med Tim Lindkvist som domare och undertecknad
som provledare. Det blev 46p.

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

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

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

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

Tisdagen med nya hundar, där tre hundar gick
till pris med 2,6 FM i snitt. Här började Nobsen
Tålsmarks Tiger ägare Bengt Wallin Umeå med att
på FM gå samma ruta som gav 92p på måndagen,
även han lyckades skrapa fram mycket fågel med
hela 8FM 8F 8PS med berömvärd markering!
En mycket bra prestation som resulterade i hela 82p.
På Tisdag EM startade en av J-H:ens veteraner, en
Finsk spets hemmahörande i Norge vid namn Lento
ägare Roy Nilsen ifrån Nordli, medlem i SSF J-H.
Denna veteran i en ålder på 9 år klippte till med
hela 93p i 20 graders värme. Vilken prestation, ligger nog ett antal mil med cykel bakom detta.

Vemdalen 16-17/8 2010
Så var det då dags för jaktprovspremiär samt
Klubbmästerskap, rapporter fanns om kullar, inte
så stora men med tre – fyra kycklingar. Antalet
anmälda hundar var 17st, tyvärr var en hundägare
tvungen att lämna återbud i sista stund då hunden blivit sjuk. Vi hoppas att han tillfrisknat inför jaktsäsongen. Svårt med domare under dessa
vardagsprov gjorde att alla hundar fick en start.
Åtta ekipage på måndagen och åtta nya på tisdagen.
Svag vind och soligt båda dagarna med 20 varma
grader på EM. Måndagen gav fyra hundar till pris,
3 FM i snitt, en tik som gjorde lite mer än de andra och tog enda ettan för dagen var Tjäderlekens
Mirja ägare P-A Hoflin Ljungdalen, med 5FM 5F
och ett FS fick hon 6 berömvärda markeringar fullt
på sök och förfölj, gjorde att hon drog ihop hela 92
poäng.

Som sammanfattning kan man säga att det var
väldigt lokalt med fågeltillgången, två rutor visade
sig vara utan FM, en ruta gav 1FM, två gav 2FM,
fem gav 3FM, tre gav 4FM, en gav 5FM och en
gav 8FM.
På vissa av rutorna var fågeln väldigt skygg.
Ett stort grattis till alla som gick till pris, och till vår
nya klubbmästare Lento äg. Roy Nilsen.
Till er andra så är det att komma igen och ta nya
tag.
Lennart Jönsson.
Provledare.

Jaktprov-17/8 2010
Vemdalen 16

Fullständiga resultat finns på: www.tradskallare.se
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Östersundsutställningen
2010-05-29

Den 29/5 2010 var det återigen dags för vår utställning tillsammans med SÄK i Östersund. I år
fick vi flytta från Sandvikens Camping till gamla
F4 området vilket visade sig vara ett lyft uppåt.
Vädret var med oss hela dagen fram tills ringarna
skulle plockas ner, då komregnet som hela dagen
gått runt oss!
Stig Brännvall bedömde övriga Älghundar först för
att sedan bedöma våra raser. 23 st hundar var anmälda, 13 Nobs och 10 Finska Spetsar. Nobsvalpen
Sinja ägare Sören Adill fick HP och blev bästa valp.
Bland Nobsarna blev tiken Bratthögens Nike BIM
med CK, Tålsmarks Zack som gick i jaktklass fick
Vi gratulerar alla hundar och ägare, samt tackar
CK, Cert och blev BIR.
På Finska spetsen var det ingen av tikarna som Stig Brännvall för bedömningen samt en utförlig
fick CK, Championhanen Spetsgårdens Riiku fick redogörelse över vad som skiljer de två raserna exCK, BIR och stog till slut som BIS vinnare mot teriört.
SSF J-H g.m. Lennart Jönsson
Tålsmarks Zack BIS 2:a.
För komplett prislista se:
www.tradskallare.se fliken utställningar.
								
Resultat
Nr		 Hund
Reg nr
Ägare Klass kv kk bh bt
Nobs 1 MYLTA
LEIF BACKLUND
VALP		
2			
Nobs 2 SINJA
SÖREN ADILL
VALP		
1			 HP, BIR-VALP
FS 3 YSCHA
ROGER HEDLUND
VALP		
1			
Nobs 4 FANBYKLACKENS JACK
LARS LARSSON
JUN 2				
Nobs 5 TÅLSMARKS ZACK
LENNART MÅRTENSSON JKL 1
1 1		 CK, CERT, BIR
Nobs 6 ZACK
MORGAN WITH
ÖKL 3				
Nobs 7 NOWA
MIKAEL GRINDE
JUN 2				
Nobs 8 RÖJÅSENS ETTA
BERTIL LARSSON
UKL 2				
Nobs 9 BRATTHÖGENS NIKE
JAN KALLIN
ÖKL 1
1		 1 CK, BIM
Nobs 10 ODENSALA SKOGENS CILLA HELENA HANSSON
ÖKL 1
2			
Nobs 11 REIVOS YAZZI
SVEN-OLOF JANSSON
ÖKL 2				
Nobs 12 HERTSÖKULLENS TINDRA TORBJÖRN ÖSTERMAN VET		
1			 HP
Nobs 13 JOLLY
ULF BACKLUND
VET		
2			
FS 14 LAKANSJÖBÄCKENS JAKKO TOMMY JONSSON
JUN 2				
FS 15 ÖSTBYNS RAIJO
ÖRJAN BACKLUND
JUN 2				
FS 16 ÖSTBYNS BJÖRNE
FREDRIK BERGLUND
ÖKL 3				
FS 17 UTTERDALENS METSO
HÅKAN BOOK						 DELTAGER EJ
FS 18 SPETSGÅRDENS RIIKU
ÖRJAN BACKLUND
CHKL		
1 1		 CK, BIR, BIS
FS 19 NJAVVEDALENS MAIA
TOMAS NORDIN
UKL 2				
FS 20 ÅFLODALENS FREJA
PÄR FÄRDMO
ÖKL 2				
FS 21 ÄLGSTUGAN’S KITA III
OLA ENGQVIST						 DELTAGER EJ
FS 22 HEMVIKENS VILDA
RUNE ROOS
ÖKL 2				
FS 23 ITZA
JÖNS ÅKE WIKÉN
ÖKL 2				
											
25

NKI:s jaktprov

Kalix-Överkalix 16-17 augusti
som inte kommer med i avelsarbetet på grund av att
dom inte blir bedömda under riktiga förhållanden.

Provet hölls som ett eftermiddagsprov med 3 hundar på måndag och 4 på tisdag. Tyvärr måste antalet starter begränsas eftersom det krävs att domare
och provledare tar ledigt från arbetet för att tjänstgöra.

Lite bekymmersamt var att det inte noterades mer
ungfågel än det gjorde, hoppas att det var tillfälligheter.

Vid tidiga jaktprov så kan man av naturliga skäl inte
visa upp några topptränade hundar men proven är
ändå en bra möjlighet att få hundarna bedömda.
Snart startar älgjakten och då ockuperas markerna
på helgerna av människor med röda mössor, endast
”lövfällningshelgen” i älgjaktuppehållet frigör provytor i någon större mängd. När sedan skogsbruket ser
ut som det gör så försvårar det ännu mera för jaktprovsarrangörerna. Man undrar hur många hundar

På måndag tog Stenslands Bessan, äg. Anders Brismo
sitt andra 1:a pris 77 poäng. Grattis!
Domarboskogens Tiger fick ihop ett 3:e pris. På tisdag var det åter nobstiken Bessan som lyckades bäst,
68 poäng efter 2primärskall och 2 förnyade skall.
Den genomsnittliga skalltiden blev dock för kort för
att ta hem ”ettan” och det hägrande jaktchampionatet som säkert kommer snart.
Anders Morin

Resultat Kalix-Överkalix 16-17/8
16/8
NS. Stenslands Bessan
ägare Anders Brismo
FS. Domarboskogens Tiger ägare Anders Larsson
FS. Sörlidbäckens Ferra
ägare Ola Lundström
17/8
NS. Stenslands Bessan
FS. Rönbackens Stäpp
FS. Sörlidbäckens Ferra
FS. Domarboskogens Tiger

77 p
53 p
47 p

ägare Anders Brismo
68 p
ägare Bengt Ove Eliasson 8 p
ägare Ola Lundström
7p
ägare Anders Larsson
avbr.

Råneå / Överkalix 28-29/8
Denna helg blev bara en start, nämligen under
söndagen. Tre hundar till start och bra förutsättningar med endast två plusgrader på morgonen och
svag vind. Vi hade tre helt nya provområden norr
om Överkalix som skulle användas. När dagen var
till ända visade det sig att alla hundar hittat fågel
och glädjande nog också en del kycklingkullar.

Peijakkaan Hiski, ägare Matti Rimpisalo, fick med
två primärskall ihop till 66 poäng och ett andrapris.
Pärlskogens Maja, ägare Anders Olofsson, hittade
också en del fågel och skällde ihop till 56 poäng,
3:e pris.
Anders Larsson, provledare

Dagens bästa hund blev Stäpp, ägare Bengt-Ove
Eliasson, som återigen var snubblande nära sin tredje etta och ett hägrande jaktchampionat. Stäpp fick
till tre primärskall, men slutpoängen blev 69 poäng
och ett andrapris.

Rönbackens Stäpp .............. 69p
Peijakkaan Hiski ................ 66p
Tex-Af Anajokk .................. 31p
Stenmyrans Titus ............... 26p
Tikka ................................... 7p
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Jaktprov

Arvidsjaur 21-22/8

I övrigt kan sägas att fågeltillgången får räknas
som god. Man får känslan av att statistiken luras
en aning då man ser att snittet för helgens finnandemöjligheter landar på 2,75. Många av dessa
finnandemöjligheter har varit kullar vilket gör att
verkligheten är en annan än den man ser på pappret.
Därutöver är det svårt att göra en säker bedömning
av fågeltillgången så här tidigt då hundarna ännu
inte har kommit i riktig jaktkondition.
Jag vill inte avsluta en provledarrapport utan att
rikta en tanke till våra jaktprovsdomare. Den här
helgen ställde Per Lundgren, Mikael Samuelsson
och Tobias Nilsson upp och dömde utan att starta
sina egna hundar. Utan insatser som dessa vore våra
jaktprov omöjliga att genomföra.

Höstens första jaktprov i
Reivo- och Tjadnesreservaten
bjöd på mulet och svalt väder med inslag av regn.
När lördagens förmiddagsprov var avrapporterade
förstod samtliga närvarande att ribban var satt.
Akroyd’s Pirjo, ägare Leif Hedlund, hade gjort en
solid insats och förvandlat tre finnandemöjligheter
till tre primärskall och ett förnyat skall. Detta gav
82 poäng och ett förstapris. Två hundar var snubblande nära förstapriset på 73 poäng vardera. Dessa
var Predator’s Villi och Linadalens Laika. Hundarna
såg dock inte speciellt bekymrade ut över det faktum att bollen denna gång tog utsidan av stolpen.
Även söndagens prov skulle avgöras under förmiddagen. När Evert Lindberg kom tillbaka från
Tjadnesreservatet var han tämligen fåordig men de
som känner Evert kunde dock ana att någonting lurt
var i görningen. När provet var summerat kunde
konstateras att hans hanhund Latanjarkas Ruff gjort
en strålande insats med sina tre finnandemöjligheter
och slutpoängen skrevs till 87.

Markus Fougstedt
Provledare

Jaktpro2v1-22/8
Arvidsjaur

Resultat
Lördag
Hund
Akroyd’s Pirjo
Predator’s Villi
Linadalens Laika
Fort Hjort Jonna
Latanjarkas Kickan
Latanjarkas Ruff
Skarjaks Frode Estil

Ägare		
Leif Hedlund
82p
Jerry Sundström
73p
Peter Drugge
73p
John Laestander
60p
Kent Larsson
59p
Evert Lindberg
57p
Sandra Laestander 25p

Söndag
Hund
Latanjarkas Ruff
Predator’s Villi
Latanjarkas Kickan
Linadalens Laika
Akroyd’s Pirjo

Ägare		
Evert Lindberg
87p
Jerry Sundström
65p
Kent Larsson
64p
Peter Drugge
43p
Leif Hedlund
6p

Kolåsens Ronja
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Vilhelminaprovet

Söndagens prov bjöd på regn hela förmiddan, för
att sedan bli uppehåll. Vi lider med Peter Johansson
som tappade bilnyckeln på morgonen och fick annat att tänka på än jaktprov. Hoppas att det går bra
till slut. Bästa hund blev den duktiga norrbottenspetsen Röja ägare Leopold Eriksson som fick 85p,
Pystykojan Pomo ägare Enar Skoglund fick 83p,
Kolgårdens Repo ägare Kenneth Fjällsteth fick 78p.
3 st förstapris, 3 st andrapris, 3 st tredjepris delades
ut.
Västerbottens Lappmark tackar kustlandet, alla
domare, provledarna Roger Eriksson och AnnKristin Persson som gjorde ett strålande jobb och
tack alla gäster från andra klubbar och Finland.
Arrangemanget var mycket bra arrangerat med
mycket bra provmarker, lunch till domarna och
hundförare som fanns att köpa till självkostnadspris
och kvällen avslutades med gemensamm middag på
lilla hotellet som var mycket trevligt.
Thomas Jonsson

21-22 augusti

Vilhelminaprovet 2010 genomfördes i samarbete
med Västerbottens kustland. Lappmarken hoppas
på ett fortsatt samarbete.
Lördagens prov bjöd på ett bra väder och skogarna
hade riktigt bra med fågel. Arrangörerna hade tillsammans ordnat riktigt fina provrutor, och hundförarna var nöjda. Bästa hund blev Peijakkaan Hiski
ägare Matti Rimpisalo Töre med 82p, Pötbobäckens
Vilma ägare Peter Johansson Ockelbo fick 79p, och
därmed blev Vilma SJCH 10 år gammal GRATTIS
Peter. Sörlidbäckens Dina ägare Roger Olsson fick
75p och hon fick därmed sitt andra förstapris.
Olbons Shakira fick även hon 75p och sitt andra
förstapris. 4 st förstapris 3 st andrapris och 4 st tredjepris delades ut på lördag.

Vilhelminaprovet
19-20 augusti

Till årets Vilhelminaprov som gick av stapeln torsdag till fredag 19-20/8 kom st hundar till start.
Torsdagsvädret bjöd på sol, svag vind och +15,
medan fredagen var mulen och +10.

Resultat:

Fågeltillgången var god.
• Torsdagen 4,5 FM / hund.
• Fredagen 3,7 FM / hund.

Koppelos Casper skäller på orrtupp

Torsdag 19/8
1. Tessi, äg Mats Larsson .................................72p
2. Vackeråsens Tora, äg Martin Svärd ..............69p.
3. Pötbobäckens Gry, äg. Mattias Åkerstedt .....66p.
4. Koppelos Casper, äg Rolf Lindström ...........61p.
5. Häggingåns Inka, äg Magnus Westerlund ....55p.
6. Kolgårdens Sally, äg Lars Nilsson .................52p.
7. Latanjarkas Lissi, ägBertil Johansson............50p.

Bästa hund blev Latanjarkas Lissi med 80p och som
god tvåa blev Tessi med 77p. Lissi bliev därmed klar
SJCH. Grattis!
Vi vill passa på att tacka de markägare som ställt
upp med provområden; SCA, Svenska Kyrkan och
Svannäs jaktvårdsområde.
Utan ett gott samarbete med SSF Västerbottens
lappmark främst genom Roger Eriksson och heltidsdomarna Lars Lindgren och Tomas Oscarsson hade
det inte varit möjligt att genomföra detta prov.



Fredag 20/8
1. Latanjarkas Lissi ..........................................80p.
2. Tessi ............................................................77p.
3. Vackeråsens Tora .........................................63p.
4. Koppelos Kasper..........................................58p.
5. Kolgårdens Sally ..........................................47p.
6. Häggingåns Inka .........................................47p.
7. Pötbobäckens Gry .......................................32p.
Mats Larsson och Tomas Persson
SSF Västerbottens kustland.

Vilhelminaprovets
topptrio!
1. Röja..................................................... 85p
2. Pystykojan Pomo............................... 83p
3. Peijakkaan Hiski................................. 82p

Grattis till Röja
ägaren Leopold Eriksson!

Röja ägare Leopold Eriksson vann Vilhelminaprovet

Gösjön provet

Middagen väntar,” gourmé” kocken Lars Andersson
visade hur man använder tre stekpannor samtidigt
på en ved eldad spis, med en viss hjälp av undertecknad. Vi tackar för den välsmakande maten. På
kvällen badades det, i dolt månsken sågs naturliga
manskroppar doppas i Gösjön.
Lördagens prov gav inte samma resultat. Men nu
hittade man i alla fall någon tjäder, annars var det
som vanligt, fladdrande orrar.
Som provledare vill jag ge en eloge till dessa domare
som kan ställa upp på en vardag och döma prov och
tack till hundägarna, utan er inga jaktprov.
Resultat se nedan.
Lars Bäcklund

27-28 aug 2010

En tjäderhöna går efter vägkanten. Jag är på väg till
Gösjön för att ännu en gång få uppleva jaktprovsromantiken, men denna gång endast som provledare. Anländer vid middagstid. Allt ställs i ordning. Frågan som alla ställer sig är, finns det några
kullar av tjäder, vi får avvakta och se. Orrkullar har
setts i faggorna. Provgrupperna utgår. Jag ställer i
ordning inför kvällens kollegie och den obligatoriska middagen.
Till årets prov kom det tre hundar, endast finnspetsar. Sammanlagt blev det fem starter. Det hittades
åtta fåglar på fem starter, det blev ett genomsnitt på
1,6 fåglar per jaktprov. Ett till synes måttligt antal.
Vädret under dessa två dagar var, svag- måttlig vind,
fuktigt och åtta till elva grader. Väder ger inga jaktprovsresultat.
Fredagens resultat var bra till förekomsten av fåglar.
Denna dag hittades det bara orrar i provskogen. Bästa
resultat denna dag fick Röjbackens Cassiopeija, med
52 p, äg, Gunnar T, även Nellie fick ett tredje pris
med 51 p. Kollegiet avlöpte snabbt. Alla var mycket förvånade att det inte fanns några tjäderkullar.

Fredag 27 aug
Röjbackens Cassiopeija . ....52p
Äg. Gunnar Thunander
Bietarbaktes Nellie ..........51p
Äg. Björne Hagström
Röjbackens Cita ................31p
Äg. J-O Karlsson
Lördag 28 aug
Bietarbaktes Nellie ...........25p
Äg. Björne Hagström
Röjbackens Cassiopeija . ....20p
Äg. Gunnar Thunander
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Varmt jaktprov
Helgen den 21-22/8, hölls SSF Medelpads andra
jaktprov för säsongen. Sex hundar genomförde
nio starter i det varma vädret.

Göran Hofling, meriterade sig genom att ta 60
poäng och ett 3:e-pris. Pinglan fick också mycket
beröm av domaren för att hon var ståndfast och
fortsatte att skälla trots att hon uppvaktades av en
jämthund mitt under fågelarbetet… Även Våra,
ägare Anders Olsson från SSF Gävleborg, erövrade
ett 3:e-pris med 57 poäng. Vi gratulerar samtliga.

Provledaren, Lars-Åke Källman, var nöjd med resultatet då fyra av de sex hundarna gick till pris och
det hittades i snitt 3,1 fåglar per prov. Bäst lyckades
Fort Hjort Trix som tog 70 poäng på lördag och
73 poäng på söndag och därmed två st 2:a-priser.
Även Titus, ägare Per Gannå, knep ett 2:a-pris med
66 poäng på söndag. Viltmästarns Pinglan, ägare

Resultat:
1 Fort Hjort Trix
2 Titus
3 Viltmästarns Pinglan
4 Våra
5 Peijakkan Isku
6 Kronohovs Kati

i Hassela/Bjuråker

I nästa nummer!

Egon Rongdén
Per Gannå
Göran Hofling
Anders Olsson
Mats Persson
Mats Karlsson

Skallkungen 2010
Stort reportage med
resultat och bilder!

Svenska mästerskapen är årets största jaktprovshändelse och
arrangeras i år av SSF Övre Norrbotten.
Skallkungen går av stapeln i

Porjus – Jokkmokk den 9-10 oktober
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70p, 73p
66p
60p, 48p
17p, 57p
28p
5p

Särnaprovet
Efter flera sena återbud var det bara sex hundar som
kom till start. Högsommarvärme och annalkande
regnoväder kanske gjorde sitt till. Vargproblemen
runt Fulufjäll gjorde också att arrangörerna fick
stryka några, av tradition de bättre provrutorna och
ersätta med andra marker.
Värme och ganska skral fågeltillgång var nog de
främsta orsakerna till att toppoängen uteblev.

Höjdpunkterna stod som vanligt Jonas Nederberg
och Leif Nilsson för, då det ena dan bjöds till
kräftskiva och andra dan till ”Särnaspecialiteten”kol
botten. Vi övriga deltagare kan bara buga och tacka.
Provledarsysslan sköttes galant av Kjell Welam som
även hann med att agera domare och ändå ha alla
papper färdigskrivna innan vi lämnade Särna för
den här gången, bra jobbat!
Ett extra tack till Leif Nilsson som ställde upp och
ordnade så fint boende till alla på den vackra fäbodvallen.
		
Ronney Skoog

Lördag 21/8
1 Röjåsens Kemi
2 Ajo
3 Våtsjöbergets Isa
4 Vassåsens Acko
5 Byrisskogens Nanoq
6 Raskflons Ronja

Söndag 22/8
1 Ajo
2 Raskflons Ronja
3 Röjåsens Kemi
4 Våtsjöbergets Isa
5 Byrisskogens Nanoq
6 Vassåsens Acko

21-22 augusti

Leif Nilsson
Anders Engström
Börje Svensson
Björn Sinders
Ronney Skoog
Jonas Nederberger

59p
56p
52p
50p
48p
5p

Jaktprovsrapport

Anders Engström
Jonas Nederberger
Leif Nilsson
Börje Svensson
Ronney Skoog
Björn Sinders

55p
54p
45p
18p
avb
avb

Resultat
Knakadalens Aiga
ägare Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn 68 poäng
Tålsmarks Grutle
ägare Mats Hällström, Långsele 58 poäng
Molly
ägare Hans Johansson, Malung 57 poäng

från Ångermanland

Backe 100817
Nu var det åter dags för en ny jaktprovssäsong.
Förväntningarna var stora efter rapport om bra
tillgång på fågel. Tyvärr kom endast två hundar
till start, vilket är tråkigt med tanke på den goda
tillgången på fågel. Dagen bjöd på perfekta förhållanden med strålande väder.
Arrangörerna vill passa på att tacka markägare och
domare för den hjälp vi får.

Tävlingsledningen Ångermanland

Resultat
Knakadalens Aiga
ägare Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn 86 poäng
Ukko
ägare Torbjörn Sjödin, Vike 63 poäng
Omsjö 100820
Ångermanlands andra förhöstprov arrangerades i
Omsjö. Även här var fågeltillgången bra.
Med bra väderleksförhållanden var förväntningarna
stora. Men tyvärr var deltagarantalet få med endast
3 st startande. Vi tackar Domare och markägare för
all hjälp.
Knakadalens Aiga ägare Jan-Gunnar Jonsson
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Finsk Spets

gärna sökrundorna ligger på ca 8-12 minuter, och
på det viset hinner ”söka av” stora ytor, gentemot
en något sämre hund, som kanske ligger på en sökrunda på några minuter, och som på det viset inte
håller rent framför jägaren, en trångsökt hund kan
man kalla det. En av riskerna med en trångsökt
hund, och ett mycket vanligt problem är att ofta är
det jägaren själv som stöter upp fågel i sin färd, där
”kontentan” blir skrämd fågel som flyger långt och
ofta inte hittas av hund.
Jaktlust. Måste finnas hos en bra hund. En viktig
bit här är valet av avelshundarna, då en stor del av
jakten kommer av/ärvs från föräldrarna . Men ännu
en mycket viktig del i hur det kommer att gå jaktligt
sett är helt beroende på hur mycket tid du lägger ner
i skogen med din hund. En hund med stor jaktlust
kanske inte behöver lika mycket tid i skogen, som
en hund med lite jakt i sig, men skogsvana är oerhört viktigt i de båda fallen. Du kan aldrig ge din
hund för mycket skogsvana.

Den finska spetsen är den ras som är mest vanlig
vid trädskällarjakt på tjäder och orre.
Av de många olika jaktformer jag har provat på genom åren är just jakten med trädskällare den jakt
som tilltalar mig mest. Började själv att jaga med
finnspets i mycket tidig ålder, då främst i sällskap
med de hundar som fanns hemma i föräldrahemmet, och sedan blev det så att egna hundar införskaffades, och fortfarande, efter snart 30 år med
denna jakt, så planeras det för fullt inför nästa
valp.

Socialkontakt. Den sociala biten tillhör också en av
de viktigaste bitarna, och som även brukar visa sig
när det är dags för jakten. En socialt bra kontakt
med din hund ger också ett bra samarbete ute i skog
och mark, man blir ett team kan man säga, så får
man till detta med den sociala biten är hälften vunnet.

Lite om den finska spetsen.
Inom ”finnspetskretsarna” pratas det ofta om hur
bra eller dåligt en hund fungerar jaktligt, och det
jämförs ofta ägarna emellan, på både gott och ont
förstås. Det anordnas även här, som bland många andra jakthundsraser både utställningar och
jaktprov, och man får på det viset en ungefärlig
bedömning på hur hunden är exteriört, och jaktligt
sett, och bra meriter i detta gör även naturligtvis
att hunden blir mer eftertraktad inom aveln. Den
viktigaste bedömningen exteriört är om hunden har
den rätta kroppsbyggnationen för att bäst kunna
fungera i skogen. Ser den sedan även bra ut, så är
ju detta ingen nackdel. Nu skall även tilläggas att
dessa hundar som går prov och utställning endast
är en lite del av alla våra spetsar som vi har i vårt
avlånga land. I Sverige är den finska spetsen mest
vanlig i den norra delen.

Men även om allt detta klaffar till punkt och pricka,
så har vi alltid hundar som blir bra, och mindre bra,
det kommer vi aldrig ifrån, exempel på sådant kan
man ibland höra inom jägarkåren. T.ex. kan det vara
en jägare som har jagat på ett område en hel dag, i
sällskap med sin finnspets, utan att fått se så mycket
som ett ”dun” och dagen därpå åker en annan jägare
dit, och får skjuta både en, och två tjädrar för sin

Vad är det då som skiljer en bra hund från en något
sämre? Om vi skall gå in på den jaktliga biten och
nämna några exempel.
Söket. Är en av de stora egenskaperna som en bra
hund skall ha, där hunden söker ut riktigt, och där
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den” också hitta fågel, och fler jägare kan få tillfälle
att fylla på frysboxen, och räddar på så vis även
”Jultjädern!
En annan stor egenskap, och en av de viktigaste
som den finska spetsen besitter är att ”lyssna” alla
spetsar har det inte, men en hel del utav våra finska
spetsar är utrustade med detta. Fungerar ungefär så
här, efter uppskrämd fågel från marken gör spetsen
ett snabbt förföljande en bit, stannar sedan upp, och
lyssnar efter fågeln, som då förhoppningsvis ”träar”
inom hörhåll, och hunden lokaliserar därefter reda
på denne uppe i trädet, och vi får med lite tur höra
ett ståndskall eka mellan trädstammarna .En del
Norrbottenspetsar har också denna egenskap, men
långt ifrån alla, den finska spetsen är ledande av
dessa raser med denna egenskap.
Den finska spetsen är en jaktspets med låg skalltröskel, och ofta kan ägare av denna ras få höra att
deras hund är väldigt ”skällig”, även till vardags,
det ligger i dess natur, men det går även att få till
en finsk spets, så att den hemmavid, inte för mer
oväsen än någon annan ras.
Man skall inte gå för hårt fram i handlaget när
man fostrar den finska spetsen. Bestämd skall man
naturligtvis vara, men absolut inte för hård, är du
alltför hård mot denne i din fostran, kan detta leda
till att du får en kuvad hund, som bl.a. får den
negativa effekten att hunden blir nervös, och slutar
att lita på människan. Är du snäll mot din hund,
och behandlar den väl, så ger dig hunden detta tillbaka också.

rödsupp. Skillnaden mellan en bra och en mindre
bra hund, är den att en jägare med en sämre hund,
ett dåligt fågelår kan få svårare att finna fågel, än
mindre få tillfälle att få skjuta fågel, medan en jägare
med bra hundmaterial hittar skapligt med fågel
även dessa år.
Jag minns själv några sådana exempel på två finnspetsar och deras olika jaktnivåer från min tidiga
ungdom. Vi hade hemmavid, en tik som höll riktigt hög klass jakligt sett, och en höst med riktigt
dålig föryngring stötte jag ihop med en jaktkompis
på affären, och eftersom han också hade finnspets,
så ventilerades och beklagades det en stund om vad
dåligt med fågel det var denna säsong. Han berättade
om gårdagens jaktområde som han provat, utan så
mycket som sett, eller hört ett enda livstecken från
tjäderfä. Jag lyssnade och lade extra noga på minnet
det han sade, eftersom jag själv ämnat besöka detta
område redan nästa dag. Det lät inget vidare tänkte
jag, men ruckade inte på min redan bestämda rutt,
så fick det bli.
Väl hemkommen sen eftermiddag nästa dag, med
en tjädertupp, och en tjäderhöna med mig i säcken,
plus ett klockrent ståndskall på ytterligare en tjäderhöna, kunde jag även denna gång bara konstatera
att visst är skillnaden mellan bra och mindre bra
hundar mera markant såna här år, då inte fågeltillgången är på topp. Visst, han har ju vingar tjädern,
men detta upprepade sig flera gånger under denna
höst, så det var bara att hålla med, kompisens hund
höll ej inte riktigt samma klass helt enkelt .Annat
kan det vara under såna år när vi har ett riktigt bra
fågelår, då kan även den något sämre ”medelhun-

Ja, får du till dessa egenskaper som har nämnts, och
att du är snäll mot din spets, så kommer ni att få
många härliga jaktår tillsammans.
Thomas Myrén
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