
TidsskrifT för fågeljägare och speTshundvänner  •  nr 2  2008



Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25. www.delsbovapen.se

JAKT • FISKE • NATUR

www.delsbovapen.se

Välkommen till en
FULLADDAD AFFÄR...
Välkommen till en

FULLADDAD AFFÄR...
HOS OSS
HITTAR DU
ALLT..... ...INOM

JAKT
& FISKE

�



Ledare

Annonsprislista
Pärmsida  ......................................... 1500:-
1/1 sida  .......................................... 1000:-
1/2 sida  ............................................ 600:-
1/4 sida  ............................................ 350:-
Hundar till salu  .................................. 300:-
Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt

Ansvarig utgivare
Åke Jonsson
Råsjö
820 40 Järvsö. 
Tel 0651-490 46

Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23
923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Ståndskall utkommer med fyra nummer per år. 
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Handskrivet Ståndskallsmaterial 
skickas till sekreteraren!

Omslagsfoto:  Kolgårdens Bessie
Foto: Sara Edvall

Innehåll Nr 2 • 2008
• Klubbnytt

• Nya champions

• Rapport från lokalklubbar

• Utställningar 2008

• Jaktprovsrapporter

• Statistik

• Valptorget

www.ssf-spetsar.nu

organ för specialklubben för skällande fågelhundar • nr 2 2008

Ledare forts. sid 7

Per Lundgren

Du som brukar läsa le-
daren i Ståndskall har 
säkert konstaterat att 
ansvaret att skriva den-
na numera delas av sty-
relseledamöterna. En 
av nyvalda ledamöters 
”nollningsuppdrag” 
tycks vara att författa 
denna ledare. 
Årsstämman
På årsstämman i Åsarna den 5 april blev underteck-
anad invald i riksstyrelsen som regionsrepresentant 
för de tre nordligaste lokalavdelningarna under det 
kommande året, så därför har jag fått det heders-
värda uppdraget att skriva dessa rader. Vår mycket 
kompetente regionsrepresentant Ove Sjöström val-
des som ni kanske vet till sekreterare efter Krister 
Mattson och därmed blev regionrepresentantplatsen 
vakant. Jag blev tillfrågad att ersätta Ove det kom-
mande året och accepterade denna förfrågan. Så jag 
vill härmed framföra ett stort tack för förtroendet.
Aktiv Hundägare
Som relativt ny som aktiv hundägare och purfärsk i 
riksstyrelsen kanske jag bör ge en bild av min per-
son och mitt hundintresse. Jag är 49 år och bosatt i 
Arvidsjaur. Under min uppväxt hade vi två stycken 
finnspetsar i familjen. Den andra i ordningen fick 
gå ur tiden 1993 i samband med att jag flyttade till 
Umeå för att läsa till lärare. Utbildningen avslutades 
-97 och samma höst började jag jobba i Ammarnnäs 
där jag träffade min sambo Stina. Efter ett år i fjällen 
gick flyttlasset hem till Arvidsjaur igen och nu har jag 
hunnit jobba tio år på ”mellanstadiet” här. Hemma 
i Arvidsjaurigen började suget efter träskällarjakten 
och en hund att växa igen och år 2000 införskaf-
fades Raki, en någorlunda duglig och fantastiskt so-
cial tik. Nu finns även en avkomma efter henne som 
jag hoppas mycket på och planen är att jag ska ställa 
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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.

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.

Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:

Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengt.per@telia.com

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2008 ..................... 10 februari ............................................15 mars 
2/2008  .................... 10 maj  ..................................................15 juni
3/2008 ..................... 10 augusti .............................................15 september
4/2008 ..................... 10 november ........................................15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se

Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska returneras. 
Skriv också namn på hundar och ägare som syns på bilden.

OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.

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

Illustratör: Leif Holmqvist

Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-
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FINSKA VINTERDAGARNA 
I UUSIKAUPUNKI (NYSTAD)
15-16 Mars 2008 

Anlände med flyg till Åbo under fredagskvällen där 
väntade Pertti Korhonen väntade, resan fortsatte 
med bil till Hotell Aquarius i Nystad.
Lördag började med frukost och klockan 11,00 
finsk tid samlades de olika hundklubbarna var för 
sig. Som representant från Sverige var det svårt att 
dela på sig, så det fick bli att närvara bland en av 
klubbarnas inledande möte och i detta fall blev va-
let att vara åhörare tillsammans med våra Fiskspets 
vänner.
Efter sedvanliga hälsningar fortsatte mötet med ett 
öppningsanförande och en   redogörelse om den fin-
ska spetsens förträfflighet som älghund.
Mötet fortsatte med prisutdelning till hundägare 
som gjort sig förtjänta av att uppmärksammas un-
der 2007. Det var priser till hundar som blivit dch 
och andra typer av meriter som finska cupen. Priser 
utdelades också för en uppfödartävlig. 
Avelsråden för finskspetsen redogjorde för deras 
verksamhet, slående är att problemen som finns hos 
oss har de även i Finland. 
EP-statistik visades i diagramform, de visar klart och 
tydlig att rasens medelvärde för riskfaktorn ep gått 
ner markant i Finland. Deras arbete med kartläg-
gningen av och urvalet av hundar som är behäftade 
med sjukdomen verkar ha gett resultat. Frågan som 
kan ställas är hur rätt är statistiken som redovisas. 
Har ägarna till hundarna som drabbas alltid rap-
porterat fallen och då kommer frågan, hur rätt är 
statistiken som redovisas?
Användningen av hanhundar har under året ökat 
för dem och man tror att man börjat komma till-
rätta med den så kallade ”matadoraveln”. Man tog 

även beslut på att införa ett registreringsförbud på 
70 valpar efter en och samma hanhund.
Att få fram nya hundar samt att få ägare till hundar-
na att aktivt verka för att föra rasen framåt med att 
starta på jaktprov och att visa hunden på utställning 
var en fråga som man kommer att arbeta för under 
kommande år/åren.  Tillvägagångssättet är att med 
hjälp av information och av att uppfödare som avlar 
fram hundar försöka få nya och gamla ägare till att 
starta på prov och vara mer verksamma för att föra 
rasen framåt.
Av alla valpar som får nya ägare kommer endast 1/3 
ut på någon form av verksamhet.
Ögonlysningen av finnspetsen är också en viktig sak 
som man kommer att fortsätta med.
Det som var slående var att alla närvarande verkade 
vara mycket eniga i dessa frågor. Bekämpningen av 
samt att få mer vetskap om EP och ögonstatus på 
hundarna verkar vara allas mening.  
Vidare fortsatte mötet med ett föredrag av veterinär 
Nina Menna, som handlade om genetisk mångfald 
och inavel. Detta var en nästintill omöjlig uppgift 
att förstå, men att anförandet handlade om att med 
forskning kan man avla bort
mycket av ärftlighet av sjukdomar och att ren linje-
avel inte främjar rasernas fortlevnad. 
Efter lunch påbörjades det officiella årsmötet. Många 
tal med gratulationer till Finska Spetshundsklubben 
som firade sitt 70:års jubileum detta år.
Årsmötes förhandlingarna genomfördes på ett 
snabbt och konstruktivt sätt. Man kan säga att allt 
var klappat och klart med en enighet som var beun-
dransvärd.
Under kvällen avnjöts en supé med fortsatt utdel-
ning av hedersomnämnanden och utmärkelser till 
en mängd olika personer som gjort sig förtjänta av 
detta.

För SSF Ivar Karkiainen

 

Teorikurs i Västerbotten Lappmark
SSF/Västerbotten Lappmark anordnar 
en teorikurs för nya jaktprovsdomare. 

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
AnmälAn till: 

Ann-Kristin Persson tel. 0941-450 10 eller Kurt Sivertsson tel. 0951-210 65 
eller sekreterare: thomas.jonsson@brinet.nu. Tel.0953-205 22, 070-668 05 22.

FINSKA VINTERDAGARNA
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Finska 
RIKSUTSTäLLNINGEN
I Finland har den finska spetshundklub-
ben ett årligt evenemang som heter 
”Vinterdagarna”, som pågår i två dagar. 
Dag två omfattas av Deras Riksutställning 
– Päänäyttely.
I år ägde detta evenemang rum i Nystad 
(Uusikaupunki) ca.85 km. norr om Åbo.
Utställningen, som ägde rum i strålande solsken, 
mönstrade endast 63 hundar av raserna finsk spets, 
norrbottenspets och karelsk björnhund. Därav 25 
finska spetsar och 15 norrbottenspetsar.
Domare
Domare för de finska spetsarna var den gam-
le ringräven Esko Nummijärvi, som för övr-
igt varit domare på vår riksutställning i Nora. 
Norrbottenspetsarna dömdes av Pekka Teini. Som 
nämnts tidigare var det relativt få hundar, vilket 
man motiverade med att man valt en plats som låg 
både långt söderut och nära kusten. Trots det låga 
deltagarantalet var kvalitén på hundarna hög. Jag 
har aldrig sett så många vackra norrbottenspetsar i 
en ring samtidigt och då har jag dömt rasen i 37 år! Svensk deltagare

Enda svenska deltagaren var undertecknads 
Röjbackens Tarzan som vann championklassen, 
men som fick se sig slagen av hanhunden från den 
öppna klassen Loukkaharjun Sampo som blev bästa 
finska spets och tillika BIS-vinnare.
Bästa nobs
Bästa norrbottenspets blev hanhunden Joutsenvaaran 
Dave, tidigare nordisk vinnare både -05 och -07, 
samt europeisk vinnare -06. Nobsen blev dessutom 
Bis-2.
Tack...
Vi vill avsluta med att än en gång Gratulera 70:årin-
gen och tacka för den gästfrihet som alltid känne-
tecknas av våra vänner i Finland när vi är på besök.

Staffan Forslund

BIS Loukkaharjun Sampo

BIS 2:a Joutsenvaaran Dave

FINSKA
VINTERDAGARNA
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upp med henne på ett par jaktprov i höst och sedan 
är tanken att hon ska provas på några utställningar. 
När jag införskaffade den äldre av mina nuvarande 
hundar var det också naturligt att gå med i SSF. Jag 
blev invald som ledamot i vår lokalavdelningssty-
relse år 2005 och tog över ordförandeklubban efter 
Sven Forsberg år 2006. De två senaste säsongerna 
har jag även varit aktiv som jaktprovsdomare. Min 
ålder, 49 år, förknippas knappast med ord som ny 
och purfärsk men tillsammans med mina vänner i 
vår lokalavdelningsstyrelse i Nedre Norrbotten och i 
samband med jaktprov och utställningar känner jag 
mig ibland som en ”gröngöling” och lär mig hela 
tiden massor av mina rutinerade och kloka men-
torer. 
Årsfullmäktige i Åsarna
Årsmötet i Åsarna blev en relativt lugn tillställning 
fram till punkten där inkomna motioner behand-
lades. Som ni kanske läste i Åke Jonssons ledare i 
Ståndskall nr 1, 2008, så har avelsrådgivningen på 
sina håll ifrågasatts och två av fyra inkomna motion-
er handlade om just avelsrådgivningen och ep-syste-
mets vara eller inte vara. En motion avseende större 
öppenhet kring avelsrådgivningen och användandet 
av ep-systemet ansåg sig styrelsen ha besvarat, i och 
med att styrelsen beslutat att upprätta abretsinstruk-
tioner för avelsrådgivningen som ska förankras lo-
kalt. Det arbetet pågår i skrivande stund för fullt.
  En annan motion om ep-talen röstades ned efter 
ett ganska livligt dabetterande. En motion som 
bifölls var riksstyrelsens egen om anmälningsda-
tum till Skallkungstävlingen. Det nya beslutet är 
att kvalificedringstiden för tävlingen räknas till och 
med helgen 14 dagar före Skallkungstävlingen. 

Stor förändring
En ganska stor förändring i SSF:s organisation var att 
Birjer Backebjörk och Roland Lundgren sa upp sig 
vid styrelsesammanträdet som föregick årsstämman 
och tackade för sig, så nu i början av maj månad är 
SSF utan avelsråd för Finsk spets. Styrelsen arbetar 
för fullt med att utse nya avelsråd. Tack Birger och 
Roland för den tid och energi ni lagt ner under de 
gångna åren.
Kassör
Vår kassör Ivar Karkiainen visade att han håller 
hårt i klubbens plånbok och ser över alla tänkbara 
kostnadsbesparingar. Ett tidsbesparande och ekono-
miskt fördelaktigt grepp är att ha styrelsemöten per 
telefon, vilket jag tycker är jättebra. Men det ska bli 
intressant att se hur det fungerar.
Styrelsen har också sett till att ta fram ett förslag på 
en ny hemsida med mera tidsenlig design. När den 
ska läggas ut är inte klart, men arbetet fortgår.
RAS
Ett stort och viktigt arbete för oss medlemmar och 
för den finska spetsen är framtagandet av styrdoku-
mentet RAS som pågår för fullt. Dokumentet ska 
fastställa riktlinjerna för rasen och målsättningen 
för aveln och rasens framtid när det gäller bekäm-
pande av ärftliga sjukdomar, hundarnas exteriör, 
jaktliga egenskper och övriga beteende. Det första 
utkastet av dokumentet har varit ute på remiss hos 
lokalklubbarna under maj månad. Du medlem som 
är intresserad kan titta på riksklubbens hemsida 
där dokumentet finns tillgängligt. Har du åsikter 
om formuleringar eller annat bör du kontakta din 
lokalklubbsstyrelse som sedan får föra dina åsikter 
vidare till riksstyrelsen

Per Lundgren

Ledare forts.

Jaktprov inom Mellansverige
Har du en omeriterad hund ska du passa på att anmäla dig snarast till jaktprov i:

Gösjön den 16 - 17 aug eller 
Björnberget den 5 - 6 sep. 

Vi kommer på dessa prov utöver själva jaktprovet att informera allmänt om trädskällarjakt och 
jaktprovsregler. Allt detta under trevlig samvaro med likasinnade för att ni ska veta hur man värderar 

olika moment på ett jaktprov.
Anmälan är i turordning oavsett om hunden är meriterad eller ej. Se annons i detta nummer! 

Välkommen med din anmälan! 

�



Nyhet!  
T-shirt färg jägargrön med logga på vänster 
bröst enligt bild pris 125:- + porto 

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

Kepsar
Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Beställning via telefon 
eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43, 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 
Mail: tj@vindeln.net

E-post: standskall@it4unet.se

Nyhet! 

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu
 Nu finns en ny anmälningsblankett för jaktprov och 

utställning i pdf-format på vår hemsida.
Blanketten kan ifyllas på skärmen. 

 Läs gärna guide för ifyllande.
 Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Information om RAS
RAS kommer att finnas tillgänglig på SSF:s hemsida

Synpunkter på RAS kan skickas till respektive lokalklubbs ordförande eller sekreterare.

Ove Sjöström, sekreterare
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Hedersmedlem
Bengt Persson
Ett hedersmedlemskap i SSF kräver ett hedersamt, 
långt och självuppoffrande arbete till SSF:s fromma 
och det är betecknade för alla de arbeten Bengt ut-
fört i SSF genom åren.

Han skrev historia 
redan när han till-

trädde posten 
som sekreterare i 
l o k a l k l u b b e n 
Ångermanland, 
han blev dess 

första sekreterare 
när den lokalklub-
ben bildades.
Uppdrag som jakt-

provsdomare, 
p rov l eda re 

och utbildningsledare har också kantat Bengts väg 
genom åren, liksom uppgiften som vice sekreter-
are och sedermera sekreterare i riksstyrelsen och i 
riksstyrelsen var han verksam i elva år, därefter kom 
uppdrag i regelkommittén och andra uppgifter, det 
senare är uppdrag han betjänar än i dag.
Jämsides med allt arbete i SSF, har han även up-
pdrag i SKK:s uppfödarkommittén på, det är ett 
uppdrag som han haft under flera år och ett upp-
drag som han betjänar än i dag. På SKK har hans 
arbetsinsatser uppmärksammats och värderats på så 
sätt, att han hedrats med SKK:s förtjänsttecken, för 
hedersamt arbete till hundsportens fromma.
SSF vill med detta hedersmedlemskap tack Bengt, 
för de arbeten han utfört och hoppas samtidigt att 
klubben även i fortsättningen får förmånen att nyt-
tja hans kunskaper och krafter.

Tack Bengt!

Hedersmedlem
Krister Mattsson
I dag vet vi att SSF troligen aldrig mer får tillbaka 
Krister i klubbarbetet.
Styrelsen tillsammans med fullmäktige 2008 beslu-
tar, att utse Krister Mattsson från Jokkmokk som he-
dersmedlem i SSF detta som ett tack för ett plikttro-
get och förtjänstfullt arbete till SSF:s fromma. 
Ett hedersmedlemskap kräver ett långt oförtrutet 
och värdefullt arbete, och mer än så har det varit 
med Krister Mattsson och hans arbete i SSF.
Vi har även upplevt att sen Krister insjuknade, finns 
ingen som är beredd att axla den arbetsbörda han 
burit. Det börjar nu krävas en hel stab bara för att 
utföra arbete Krister ombesörjt. 
En minnesgåva med gravyr från oss som ett tack för 
det han gjort för SSF, det är vi säkra på att Krister 
skulle uppskatta. Vi hoppas han kommer att känna 
sig att han inte är bortglömd och alla de ljuspunkter, 
även de små som vi kan ge honom är han värd. 

Riksårsmöte 2008 tillsammans med styrelsen ut-
ser härmed  Krister Mattsson, Jokkmokk som 
Hedersmedlem i SSF och även förärar honom en 
minnesgåva från SSF som kommer att överlämnas 
vid senare tidpunkt.
    
Krister Mattsson.
Hedersmedlem 
i Specialklubben 
för Skällande fågelhundar

Som tack för ett heder-
samt, plikttroget och fö-
rtjänstfullt arbete  till 
SSF:s fromma .

Styrelsen 
för SSF

Nya hedersmedlemmar
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Evert Lindberg
Everts bana i klubben började för drygt 30 år se-
dan. Hans mångåriga erfarenhet som jaktprovsdo-
mare och provledare täcker samma tidsrymd som 
medlemskapet.
Styrelseuppdrag har även hört till hans uppgifter. 
För närvarande ansvarar han för den rörliga prov-
verksamheten i Nedre Norrbotten där utöver har 
hans krafter nyttjas vid många andra arrangemang 
även på riksplanet. Många uppfödare av finsk spets 
har mycket att tacka Evert för eftersom han tagit 
fram flera riktigt bra hanhundar som kommit 
tikägarna till gagn. Klubben behöver fler hanhun-
dar i provverksamheten och Evert har gått i främsta 
ledet när det gäller den biten.
Kort sagt sen Evert åtagit sig ett uppdrag då har vi 
andra alltid vetat att det ordnar sig på bästa sätt. 
Även om det saknas en domare eller ett eller annat 
provområde mitt under brinnande älgjakt.

Torbjörn Röstlund
Torbjörn blev medlem i klubben i mitten av 80-
talet, efter några år utbildade sig Torbjörn till jakt-
provsdomare och senare provledare. Han har sedan 
första dagen som medlem engagerat sig starkt både i 
jaktprovsverksamheten och utställningsbiten, vilket 
i sin tur gjorde att han blev en stark kandidat till 
styrelsearbetet, där han valdes in och var verksam i 
närmare tio år. Några saker som är synonymt med 
Torbjörn är att han engagerar hundägare att star-
ta sina hundar på prov och för de som han anser 
lämpliga att bli domare, samt förklarar vikten av 
förnyelse i domarleden. En annan sak som vi tycker 
Torbjörn är otrolig på, det är att han alltid ställer 
upp näär det behövs. Torbjörn har länge varit spin-
deln i nätet vid jaktprovsverksamheten, som prov-
ledare och domare. Han har även blivit en duktig 
knivsläjdare, många av oss bär hans knivar. Torbjörn 
är Jämtland/Härjedalen flitigaste funktionär och vi 
hoppas att han fortsätter att vara det.

Guldnålen 2008

EVERT LINDBERG OcH TORBJÖRN RÖSTLUND
hedrades vid årets Riksfullmäktige med SSF:S högsta utmärkelse GULDNåLEN
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Norrbottenspetsens färg
Norrbottenspetsens brokiga historia under ett 
halvt sekel från avregistrerad hos SKK som utdöd 
till dagens förhållandevis homogena jaktspets är en 
utveckling som framstår som enastående.
Under restaureringsfasen på 60 och 70 talet var typ, 
storlek och jaktförmåga det väsentliga och hade helt 
självklart företräde framför färgen. I rasstandarden 
från 1977 säger man att ”alla färger är tillåtna, 
idealfärg vit med gula eller rödbruna tecken”. I 
den senaste standarden från -97 har man ändrat till 
”grundfärgen skall vara vit med gulröda eller bruna 
tecken, andra färger i tecknen är också tillåtna”.
Då kommer några intressanta frågeställningar:
1. Grundfärgen skall vara vit, det innebär att  
 hundens vita färg måste vara mer än 50%.
 Hur gör man med hundar som har annan  
 grundfärg än vit tex. gul-brun-röd, vargfärgad   
    eller svart?    
2. Tillåtna färger på tecknen vargfärgad, svart hur  
 skall det bedömas?
 Dessa färger är ju i standarden tillåtna men inte  
 jämställda med gul-brun-röd.
3. Vi har norrbottenspetsar som är nästan helvita  
 med tecken endast på öron och ev. huvud. 
 Är dessa tecken tillfylles?
4.  Det finns också hundar som har både svarta och  
 bruna tecken (trikolor) hur skall det bedömas?
5. Oren färg med småfläckar i det vita.
Som jag ser det är det ett stort behov av 
ett förtydligande vilken väg vi vill gå med 
norrbottenspetsens färg. Det finns två alternativ.
Den ena vägen, idealfärgen premieras andra färger 
högst 2:a pris Kan jämställas med gråhundar med 
mörk sotig färg, jämthundens slips eller finska 
spetsens svarta stickelhår, svart underkäke eller vita 
bringa. Den andra vägen, man avskaffar idealfärgen 
och bortser från färgen vid bedömningen.
Kan jämföras med lajka raserna där flera färger är 
likvärdiga. Personligen kan jag leva med bägge 
alternativen. Dock med ett undantag, rasen får 
inte bli helvit. Man ser idag hundar som är helvita 
med tecken endast på öron och huvud. Vit färg är 
päls utan pigment. När pigmenteringen avtar blir 
tecknen sist kvar på öron och huvud. Nästa steg 
är en helvit hund med leverfärgad nos. Om man i 
standarden tydligt prioriterade den vitbrokiga färgen 

med gul röd bruna tecken enligt ovan beskrivna 
skulle det ur rassynpunkt inte bli speciellt kostsamt 
eftersom det stora flertalet individer har den färgen. 
Hundar med avvikande färg kunde fortfarande bli 
jaktchampion och deras jaktegenskaper skulle inte 
behöva gå förlorade i framtida avelsarbete.
Showuppfödare både i Norden, Kanada och USA 
skulle också effektivt stoppas från att avla fram en 
egen sällsynt färgvariant.
Frågeställningen har aktualiserats för mig genom 
att jag fått förfrågningar från Finska Spetsklubben 
norrbottenspets avd. avelsgrupp hur vi i Sverige 
ser på norrbottenspetsens färg. Man har tidigare 
tillskrivit SSF men något svar har man inte fått.
Vad tycker Ni uppfödare och rasentusiaster? 
Framför era åsikter i klubbtidningen!  
Frågan ägs ju av SSF eftersom det ju är frågan om 
en svensk hundras varför det är min förhoppning 
att rasklubben tar sig an frågeställningen seriöst och 
genom sina utsedda företrädare presenterar mera 
preciserade anvisningar till rasstandarden inför 
domar-konferensen i maj 2009.
Jag vet, färgen kallas normalt viltfärgad men 
vargfärgad passar bättre i dessa tider.

Stig Brännvall

 

Helvit små bruna 
tecken bak på 

öronen

Grundfärg vit med bruna och svarta tecken (trikolor) Obs. den 
orena vita färgen med insprängda röda fläckar.
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JAKTPROV SSF-SYD. AUGUSTI 2008–MARS 2009
HÖGFORS  30-31/8-2008  nationellt.
Anmälningsmottagare: Tomas Salander Ludvikavägen 8
771 90 LUDVIKA   0240-30001  tomas.salander@skogssallskapet.se

GRÄNGESBERG  6-7/9-2008 INTERNATIONELLT.
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson Olsjövägen 27
772 70 SAXDALEN     0240-31112  styggberget@hotmail.com

BJÖRSJÖ 15-16/11-2008  nationellt.
Anmälningsmottagare: Tomas Salander Ludvikavägen 8
771 90 LUDVIKA   0240-30001  tomas.salander@skogssallskapet.se

GRÄNGESBERG/HÖGFORS 25-29/3-2009 nationellt.
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson Olsjövägen 27
772 70 SAXDALEN     0240-31112  styggberget@hotmail.com

Anmälan
Anmälan skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda 14 dagar före provdatum. 300 
kr/start. Betalas på plats. 

Till det internationella provet i Grängesberg 6:e och 7:e september är anmälningsavgiften 350 kr och skall 
finnas på ssf-syds konto PG 915314-9
Innan provet genomföres. Anmälan skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda 14 
dagar före provet. Vid så många anmälningar att alla anmälda inte kan beredas start på provet har alla 
oavsett lokalkubb rätt att vara med på lottning för att beredas start på provet.
Alla som är intresserade att starta på jaktproven är välkommna att ringa eller göra förfrågan på e-post till 
anmälningsmottagaren om hur läget med fågeltillgång är detta år.

Rörliga prov
Anmälningsmottagare för rörliga prov är Göran Eriksson Olsjövägen 27  77270 SAXDALEN 0240-
31112 Första start för rörliga prov. Ingen avgift för ssf-syds medlemmar. Övriga starter 300 kr inklusive 
reseersättning för domaren. Insättes på PG 915314-9 före genomgånget prov eller betalas på plats efter 
överenskommelse.

SAXDALEN 2008-04-15
Provledarrapport SSF-SYD  Mars 2008.
På det ordinarie provet i mars startade bara en 
hund. Jag kan tillägga att det var flera hundar an-
mälda men av olika anledningar kom bara en hund 
till start.
Jag var nog klantig som la provet på den enda halva 
dag som vi fick jaga lodjur och till vasaloppet. Det 
kommer att bli ett annat datum i år.
Att återgå till provet så vill jag säga grattis till Tomas 
Salander till det första pris som hans hund Predators 

Irja tog med 80 p.
Irja hade under dagen fem finnandemöjligheter fem 
finnanden fyra primärskall och ett förnyat skall. Irja 
har även ett mycket bra sök och fann fågeln i träden 
på ett mycket bra sätt.
Jag vill tacka Roland Fors som än en gång ställde 
upp och var privledare.

Göran Eriksson
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Norrbottenspets 
vackrast i Kalix
Årets Kalixutställning genomfördes lördagen den 3 
mars i ett lite småruggigt väder, knappt tio minus-
grader, lätt snöfall och ganska kalla vindar. Men 
spetsfolket och spetshundarna är tåliga släkten så 
vädret var inget som bekom inte de 32 deltagarna 
som anmält sig till årets utställning.

Dagens domare var Arvid Göransson från Åsarna 
och startfältet han skulle bedöma bestod av 11 nob-
sar och 21 finska spetsar.
Nobs
Nobsarna fick inleda och bäst bland hanarna blev 
championhunden Knaftskogens Theo. Han också 
bäst i rasen eftersom ingen av de två deltagande ti-
karna fann nåd i domarens ögon utan båda stannade 
på andra pris.
Finsk spets hane Endast fyra finnspetshanar 
fanns på plats och bäst lyckades öppen klass hunden 
Vardos Nalle som var ensam om att få ck. 

Finsk spets tik
Om hanarna var få så var tikarna desto fler, men 
trots det stora antalet var till slut bara fyra som föll 
domaren så mycket i smaken att dom fick tävla om 
bästa tik. Vann gjorde Tjärstubbens Athena före 
Njavvedalens Nami, trea blev Sörlidbäckens Chili 
och fyra kom Una. De två förstnämnda fick dessu-
tom cert.
BiR BiS
Striden om BIR stod alltså mellan luleåbon Henry 
Norbergs hane Nalle och Göran Olssons tik Athena 
och där blev det så att tiken vann och bilresan de 
45 milen hem till Själevad gick nog ganska lätt med 
både ett cert och ett BIR i bagaget.
Så var det till slut dags för tävlingen om BIS och 
det hade varit en lång väntan för Jan Persson från 
Överkalix och hans Theo. Men han blev belönad 
och stod till slut som vinnare och Best in Show och 
de uthålliga åskådare som var kvar kunde konstatera 
att det var två värdiga representanter för sina respek-
tive raser som stod emot varandra och dom var väl 
värda applåderna.

Bästa resultat
Norrbottenspets
Hanhundar
Knaftskogens Theo. Jan Persson, Boheden ....................... 1 chkl, ck, hp, 1 bhkl, BIR, BIM, BIS 
Lippo. Majvor Sjölund, Koler .......................................... 1 ökl, 1 ökk, ck, hp, 2 bhkl 
Tex-Af-Anajokk. Sigge Carlsson, Boden .......................... 1 jkl, 1 jkk, hp
Lockskogens Birro. P. A. Jönsson, Kalix-Nyborg .............. 1 ökl, 2 ökk

Finsk spets
Hanhundar
Vardos Nalle. Henry Norberg, Luleå  .............................. 1 ökl, 1 ökk, ck, hp, 1 bhkl, BIM 
Junkbodas Teo. Christer Larsson, Luleå  .......................... 1 jkl, 1 jkk, hp

Tikar
Tjärstubbens Atena. Göran Olsson, Själevad  .................. 1 jkl, 1 jkk, ck, hp, cert, 1 btkl, BIR, BIS2
Njavvedalens Nami. Daniel Nilsson, Roknäs  .................. 1 jkl, 2 jkk, ck, hp, cert, 2 btkl
Sörlidbäckens Chili. Göran Hellström, Storuman  .......... 1 jkl, 3 jkk, 3 btkl
Una. Lars Sundholm, Boden  .......................................... 1 jkl, 4 jkk, 4 btkl
Domarboskogens Pyret. Sara Bergström, Malå  ............... 1 ukl, 1 ukk, hp
Akroyd´s Piiri. Bengt Stenberg, Stridholm  ...................... 1 jkl
Brännmyrans Amira. Patrik Samuelsson, Koskullskulle  .. 1 jkl
Raijja. Gerd Karlsson, Malmberget  ................................. 1 jkl
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Jaktprov Västerbottens Lappmark 2008
åsele 16-19 augusti
Anmälan A-K Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10

Juktan 16-17 augusti Internationellt
Anmälan Peter Persson, Vallnäsvägen 31, 923 32 Storuman tel. 0951-107 32

Malå 23-24 augusti 
Anmälan Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel. 0953-205 22

Vilhelmina 23-24 augusti
Anmälan Roger Eriksson löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97

Storuman 27-28 september Klubbmästerskap
Anmälan Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65

Voitjajaure (Tärnaby) 4-5 oktober 
Anmälan Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby tel. 0954-146 24
Begränsad provtid, beroende på antalet hundar som startar.

Ormsjö (Dorotea) 20-21 oktober
Anmälan A-K Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10 Begränsad provtid. 

För samtliga prov gäller följande:
Anmälan till respektive mottagare senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad.
Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.
Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
- Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa. 
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Startavgift: medl. i lappmarken 350 kr övriga 450 kr. Internationella 400 kr.

Rörliga prov 16 augusti - 31 mars
Anmälan
A-K Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10 akpersson@telia.com.
Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65 kurt.sivertsson@swipnet.se
Anmälan  senast 14 dagar före provet. Använd blanketten i Ståndskall, eller blanketten på SSF,s hemsida,
http://www.ssf-spetsar.nu , som kan skickas genom e-post. Anmälan är giltig när man fått svar från A-K 
eller Kurt genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan. Detta gäller enbart rörliga 
prov.
Rörliga prov medl. i lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens postgiro 485676-1 före start, 150 kr betalas 
direkt till domaren, Övriga betalar 200 kr till klubben före start och 150 kr till domaren.
plus eventuell reseersättning till domare gäller samtliga. 
Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats.
Observera att behörig provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta
Provledaren för att fastställa provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon 
senast dagen före avsedd provdag.  Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående 
per telefon. 
Domarlista finns på klubbens hemsida: http://biphost.spray.se/ssf.ac.lappmark/
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Jaktprov Mellansverige 2008/2009 
Särna 16-17 augusti 2008  
Anmälan och upplysningar: Leif Nilsson, Älvgatan 47,  782 91 Malung. Tel. 0280- 600 40.
Gösjön 16- 17 augusti 2008  
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Näset 10,  780 41 Gagnef. Tel. 0241-101 12.
Tansen 29 augusti 2008
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Näset 10,  780 41 Gagnef. Tel. 0241- 101 12.
Björnberget 5-6 september 2008  
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16,  790 31 Djura Tel. 0241- 302 50.
Höljes 27-28 september 2008  (Internationellt)
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4,  680 65 Höljes. Tel. 0564 - 202 13
Noppikoski 4-5 oktober 2008   
Anmälan och upplysningar: Björn Sinders, Harkålsv. 5,  794 33 Orsa  Tel. 0250 - 410 88.
Fredriksberg 1-2 november 2008
Anmälan och upplysningar: Roland Fors, Silken 714 92 Kopparberg. Tel. 0591- 410 44.
Östmark 8-9 november 2008
Anmälan och upplysningar: Kjell-Åke Axelsson, Myra Metbäcken 685 97 Östmark.  Tel. 0560 - 20183
Björnberget 14-15 november 2008  
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16,  790 31 Djura. Tel. 0241- 302 50.
Höljes 28-29 mars 2009
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4,  680 65 Höljes. Tel. 0564 - 202 13
Anmälan Anmälan och betalning skall vara tillhanda senast 14 dagar före provet. Använd blankett i 
ståndskall eller hämta för utskrift på SSF riks hemsida, www.ssf-spetsar.nu
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Startavgift Start i Jaktklass, utlysta jaktprov, i samband med anmälan inbetalas 200 kr/provdag till Pg 66 
22 24-5, + 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst av provplats. Deltagare 
från annan lokalklubb 250 kr/provdag till Pg 66 22 24- 5, + 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till 
provledare vid ankomst av provplats. Anmäld hund som uteblir återfår startavgift endast om giltiga skäl kan 
uppvisas. Vid eventuell domarbrist förbehåller sig SSF-m rätten till förtur på egna medlemmars hundar.
Bekräftelse om start Arrangören skickar bekräftelse om start, samt tid för lottning.
Övrigt Du som tänker genomgå aspiranttjänstgöring, tänk på att anmäla detta i god tid till anmäln-
ingsmottagaren. Du som redan är domare, ange detta på Din anmälan. Logi: Hör med respektive anmäln-
ingsmottagare. ID Märkning: Obligatorisk 
Rörliga jaktprov Rörliga jaktprov, kan du gå på egna hemmamarker. Har du inga lämpliga marker 
kanske domaren har? 
Startavgift Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 18:50 kr/mil betalas direkt till domaren. Annan 
klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på Pg 66 22 24- 5 + domararvode 200 kr 
samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till domaren.
Anmälan Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler skriftligen till provansvarig 
för rörliga jaktprov, Arne Åhs Rönnbergsvägen 1, 660 50 Vålberg. tel: 054-54 70 19. Fritidsbostad tel: 
0564- 340 11. Anmälan skall göras skriftligen på anmälningsblankett (finns i Ståndskall eller kan hämtas 
på  www.ssf-spetsar.nu/) till provansvarig senast 14 dagar före beräknad provdag. Vid anmälan av hund 
som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten. Har domare kontaktas, 
ange domarens namn på anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen före avsedd provdag vilket med-
delas provansvarig. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. 
Provledaren utser alltid domare.                                                  Välkommen att starta Din hund i höst
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Jaktprov SSF Västerbottens kustland år 2007

Utlysta prov 2008 

16-17/8 Rismyrliden
Anmälan till Rolf Eriksson Skärvägen 29. 930 15 Bureå. Tel 0910 –41777.

21/8 Sävar eftermiddagsprov, 23/8 Sävar förmiddagsprov.
Anmälan till Mats Larsson Aspvägen 23. 918 31 Sävar. Tel 090-50805.

27-28/9 Bjurholm, internationellt prov, klubbmästerskap.
Anmälan till Mats Larsson Aspvägen 23. 918 31 Sävar. Tel 090-50805

För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara skriftlig och arrangör tillhanda senast 14 dagar före utlyst prov. Hundägare ska uppge 
adress och telefonnummer, så att arrangören kan bekräfta start, samlingsplats och tid för lottning.
För samtliga prov har klubbens egna hundar förtur.
Önskas enklare boende under jaktprovsdagarna anges det i samband med anmälan.

Startavgifter
För alla prov gäller 250 kr/start. Pengarna betalas till arrangören på provet  före start. Anmäld hund som 
uteblir från bekräftad start debiteras startavgiften om inte sjukdom eller skada kan styrkas genom läkar-
/veterinärintyg.

Rörliga prov
Anmälan till rörliga prov innehållande samtliga data på hunden samt ägarens adress och telefonnummer 
sänds till Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 00 Robertsfors. Tel 0934-10987.
Hundägaren blir sedan tilldelad domare och gör med denne upp lämplig tid och plats för provet.
För att få fler anmälda till våra egna jaktprov, erbjuds alla medlemmar i lokalklubben 1st gratis start på 
jaktprov inom klubbens egna marker.
OBS! Första jaktprovstarten för hunden på rörliga prov är gratis för klubbens egna medlemmar.
Klubben kan vara behjälplig med provmarker för rörliga prov.
Du som har en bra jakthund och är mån om rasens utveckling, ge din hund en chans genom att låta den 
starta på ett jaktprov och en utställning.

Välkommen att starta din hund i höst.
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Jaktprov Jämtland/Härjedalen

Utlysta prov 2008

Vemdalen  16 - 17 augusti (lör-sön) Klubbmästerskap
Provledare: Roger Hedlund,  Sjövägen 152,  834 34 Brunflo,  Tel. 070-358 12 13

Strömsund  22 - 23 augusti (fre- lör)
Provledare: Stefan Olofsson,  Ängevägen 11,  830 51 Offerdal,  Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02 

Offerdal  13 - 14 oktober (mån-tis)
Provledare: Stefan Olofsson,  Ängevägen 11,  830 51 Offerdal,  Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02

Börtnan  20 - 21 oktober (mån-tis)
Provledare: Johan Mesch,  Hoverberg 2478,  840 40 Svenstavik,  Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54

Anmälan  
Skriftig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. Anmälan skall innehålla 
uppgifter om namn, adress, telefon samt registreringsnummer och namn på hunden och dess föräldrar. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.ssf-spetsar.nu. Startavgiften betalas på plats, 350:- för 
lokalklubben J/H:s egna medlemmar och 450:- för övriga lokalklubbsmedlemmar.
 I startavgiften ingår domararvode 250:-
                  
Bekräftelse om start  
Bekräftelse om start sker av arrangören på det telefonnummer hundägaren har uppgivit vid anmälan.

Övrigt
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 tim. Detta meddelas då vid bekräftad start.

Rörliga prov 16 augusti 2008 – 31 mars 2009
Skriftlig anmälan till Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40 Svenstavik. Tel. 0687-510 48,
070-285 30 17, minst 14 dagar före beräknad start. Tilldelad domare tar då kontakt med hundägaren och 
bestämmer tid och plats. Då betalar hundägaren in startavgiften 100:- på klubbens postgiro
13 70 11-3.  Domararvode 150:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.ssf-spetsar.nu
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
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SSF:s årliga priser

Årets skällande fågelhund
Grundkrav 1:a pris jaktklass från utlyst prov.
Därefter räknas medelvärdet av samtliga starter un-
der samma säsong, (kalenderår).
Dock krävs minst tre starter för att komma ifråga.
Endast start i Sverige medräknas, och då från utlysta 
prov. Får två eller flera hundar samma poäng, utses 
den yngste som vinnare.
Jaktprovsdiplom
Utdelas till alla hundar som erövrat 1:a pris i jakt-
klass på jaktprov. Diplomen skall utdelas vid lo-
kalklubbarnas årsmöten och genom lokalklubbsty-
relsens försorg.
Tommys pokal
Statuter: 
1. Varje skällande fågelhund tävlar om priset med  
 sina tre bästa jaktprovsresultat under året.
2.  Endast resultat från utlysta prov.
3.  Endast ett av proven får vara avlagt i annat  
 land.
4.  Hunden med högsta sammanlagda poäng 
 vinner.
5.  Vid lika poäng vinner yngsta hunden.
6. Segrande hunds ägare får en inteckning i 
 vandringspriset samt en miniatyrpokal/kopia av  
 vandringspriset.
7. Den hundägare som först får tre inteckningar  
 med en eller flera hundar erövrar priset för  
 alltid. Med hundägare förstås den eller de 
 personer som står i hundens registrerings- 
 bevis som ägare vid resp. tävlingstillfälle.
8.  SSF ombesörjer poängräkningen.
OBS! Hundägare som vill räkna avlagt prov i annat 
land måste själv anmäla detta till priskommittén.

Unos minne
Intill varje årsmöte räknas vinnaren fram av van-
dringspriset för det gångna året enligt nedanstående 
statuter. Om priset tävlas i 5-års intervaller, (för 
närvarande åren 2005 till 2009), och erövras av den 
som samlat högsta poängen. Rätt att deltaga i tävlin-
gen om priset äger varje medlem i SSF med ägda 
eller uppfödda hundar av raserna finsk spets och 
norrbottenspets.
OBS! Medlem som vill tävla om vandringspriset 
måste själv anmäla till priskommittén före 1 febru-
ari!
Följande meriter ger poäng:
Utställningar & Jaktprov:
BIR vid SSF Riksutställning ................3 p
Nordisk mästare eller Skallkung ..........5 p
Utställningschampionat  ......................2 p 
Jaktchampionat  ..................................4 p
BIR .....................................................1 p 
Cacit eller landskampsdeltagande  .......3 p
1:a pris jaktklass  .................................2 p
2:a pris jaktklass  ..................................1p
Meriterna skall vara erövrade i Sverige undantag 
Nordisk mästare och landskapsdeltagande.

Priset utdelades första gången vid 1981 riksårsmöte 
för att hedra minnet av den 1971 hastigt bortgångne 
Uno Lindstedt, Vittangi, dåvarande ordförande i 
SFN. Uno Lindstedt var en stark drivkraft bakom 
SSF:s tillkomst och skapare av Tornedalens kennel. 

SSF Medelpad inbjuder jaktprovsintresserade till

Domareutbildning
Intresseanmälan görs till:

Kjell Pettersson, 0691-663220 / 0703-989819 eller
Bengt-Olof Norberg, 060-25444 / 070-6313298 

Välkommen!  SSF Medelpad

SSF:s 
årliga priser
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Pristagare 2007
ÅRETS SKäLLANDE FÅGELHUND

1. SJCH SUCH BÖRKNÄS HERA S59990/2003  
  e. FINUCH FINJCH RAITA-AHON OSKU
 u.       FINUCH SUCH BÖRKNÄS EMMY
 Ägare. Stefan Eriksson Vännäs
 Prov. 2007-08-18 Vilhelmina 72 poäng
  2007-08-19 Vilhelmina 73 poäng
  2007-10-06 Bjurholm 87 poäng 
  Medelpoäng 77,33 poäng

2. SUCH RÖJMYRENS TANYA S11812/2003  
 e. SUCH LINTUHARJUN NALLE
 u. SUCH LISSI
 Ägare. Gunnar Lundberg Bureå
 Prov. 2007-08-17 Vilhelmina  78 poäng
  2007-08-19 Vilhelmina 87 poäng
  2007-09-22 Arvidsjaur 57 poäng
  2007-09-23 Arvidsjaur 81 poäng
  2007-09-29 Vemdalen   78 poäng
  2007-09-30 Vemdalen 79 poäng
  Medelpoäng 76,66 poäng

3. OBYGDENS MIRKA S27236/2005
 e.  S11649/98 SUCH SJCH ÅLIDENS RAJAK
 u.  S25441/96 SUCH SJCH TAPION PIRI
 Ägare. Torbjörn Tengström
 Prov. 2007-08-18 Vemdalen 52 poäng
  2007-08-19 Vemdalen 85 poäng
  2007-10-15 Offerdal 91 poäng
  2007-10-16 Offerdal 65 poäng
  Medelpoäng 73,25

ÅRETS SKäLLANDE FÅGELHUND • ÅRETS SKäLLANDE FÅGELHUND  

ÅRETS SKäLLANDE FÅGELHUND • ÅRETS SKäLLANDE FÅGELHUND  

ÅRETS SKäLLANDE FÅGELHUND • ÅRETS SKäLLANDE FÅGELHUND  
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Pristagare 2007
TOMMYS POKAL

1. SJCH AKROYD’S PIIRI S12669/2005  
 e. INTJCH INTUCH TAPION PARAS
 u. INTUCH SJCH SKUTHAMNENS AYA
 Ägare. Bengt Stenberg Arnemark
 Prov. 2007-09-09 Arvidsjaur 90 poäng
  2007-09-29 Vemdalen 94 poäng
  2007-10-21 Arvidsjaur 81 poäng
  Summa poäng: 265 poäng

2. SUCH RÖJMYRENS TANYA S11812/2003
 e. SUCH LINTUHARJUN NALLE
 u. SUCH LISSI
 Ägare. Gunnar Lundberg Bureå
 Prov. 2007-07-19 Vilhelmina 87 poäng
  2007-09-23 Arvidsjaur 81 poäng
  2007-09-30 Vemdalen 79 poäng
  Summa poäng:  247 poäng

3. OBYGDENS MIRKA S27236/2005   
 e. SUCH SJCH ÅLIDENS RAJAK
 u. SUCH SJCH TAPION PIRI 
 Ägare. Torbjörn Tengström  Offerdal
 Prov.  2007-08-19 Vemdalen 85 poäng
  2007-10-15 Offerdal 91 poäng
  2007-10-16 Offerdal 65 poäng 
  Summa poäng:   241 poäng

Pristagare 2007

TOMMYS POKAL • TOMMYS POKAL • TOMMYS POKAL 

TOMMYS POKAL • TOMMYS POKAL • TOMMYS POKAL 

TOMMYS POKAL • TOMMYS POKAL • TOMMYS POKAL 
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Unos Minne
1. Latanjarkas kennel  45p
 Ägare. Mikael Holmberg, Boliden
2. Tjäderfjäderns kennel  40p
 Ägare. Stefan Eriksson Vännäs
3. Akroyd`s kennel  34p
 Ägare. Leif Hedlund Piteå 
4. Röjbackens kennel  21p
 Ägare. K-G  Ekroos Skinnskatteberg 
5. Domarboskogens kennel 18p
 Ägare. Roger Olsson  Norsjö
6. Sörlidbäckens kennel  15p
 Ägare. Göran Hellström Storuman

Jaktprovsdomare
De som dömt fl est prov under 2007 är:
1. Fredrik Jonsson  ................ 17   
2. Gunnar Th unander  .......... 16   
3. Martin Markusson  ........... 15   
4. Lars Bäcklund  .................. 14
5. Johan Lindqvist  ................ 13

Pristagare 2007

UNOS MINNE                                   FLITIGASTE DOMARE

Finskspetsvalpar 
väntas v. 27

e. SUCH SJCH Börknäs Kirro (e. Finjch Finuch Raita-Ahon Osko, u. Finuch Such Börknäs Emmy).
u. SUCH Tjärstubbens Atena (e. SUCH SJCH Friesgårdens Remo, u. SJCH Tapion Miru)

TJÄRSTUBBENS KENNEL 
Göran Olsson, Själevad. Tel. 0660-378286, 070-6324625

Finskspetsvalpar 
Valpar väntas i runt 31a maj efter friska och meriterade föräldrar

u: Gokkbackens Jakita. e: Latanjarkas Jekko

BRÄNNMYRANS KENNEL
Patrik Samuelsson tel. 0970-23 290, 070-369 26 04, 0970-155 20. Samuelsson.pa@telia.com 
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 08-05-11

Räkenskapsår: 07-01-01 - 07-12-31 Senaste vernr: 347
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 07-01-01 - 07-12-31

Perioden Period fg år Periodbudget

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3044 Försäljn tjänst sv momsfri 33 120,00 26 942,00 10 000,00
3054 Försäljn annonser sv momsfri 4 000,00 0,00 4 000,00
3520 Frakter -543,00 0,00 0,00
3590 Övr fakt kostnader 0,00 35 030,00 0,00
3650 Medlemsavgifter 309 181,06 309 253,00 310 000,00
S:a Nettoomsättning 345 758,06 371 225,00 324 000,00

Förändring av varulager
4990 Lagerförändring 23 306,71 -10 826,00 0,00
S:a Förändring av varulager 23 306,71 -10 826,00 0,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 369 064,77 360 399,00 324 000,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4010 Inköp material och varor -1 011,50 -619,00 -4 000,00
4600 Legoarbeten, underentrepr -2 574,50 -47 138,00 -20 000,00
4601 Legoarbeten Nordiska Mästerskapet -22 635,38 0,00 -25 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -26 221,38 -47 757,00 -49 000,00

Bruttovinst 342 843,39 312 642,00 275 000,00

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -1 465,00 0,00 0,00
5420 Programvaror 0,00 -2 524,00 0,00
5500 Reparation och underhåll 0,00 -619,00 0,00
5690 Övr transportmedel -8 488,00 0,00 0,00
5710 Frakt och transport 975,00 -1 627,00 0,00
5800 Resekostnader -7 287,00 -1 583,00 -25 000,00
5810 Hotell och Logi -55 883,00 -19 206,00 -8 000,00
5910 Annonsering 1 700,00 3 900,00 0,00
5930 Reklamtrycksaker -20 002,50 0,00 0,00
6090 Övr försäljningskostnader 30,00 -2 650,00 -1 000,00
6110 Kontorsmaterial -5 902,20 -4 328,00 -4 000,00
6150 Tryckning Ståndskall -156 931,00 -142 340,00 -150 000,00
6211 Fast telefoni -3 256,00 -3 251,00 -2 500,00
6230 Datakommunikation 0,00 -1 539,00 0,00
6250 Porto -4 636,30 -13 944,66 -14 000,00
6251 Porto Ståndskall -28 300,90 -29 303,25 -35 000,00
6310 Företagsförsäkringar -660,00 -1 330,00 -700,00
6540 IT-tjänster -1 549,00 0,00 0,00
6550 Konsultarvoden Medlemshantering -9 763,00 0,00 -8 000,00
6570 Bankkostnader -4 569,42 -3 496,90 -1 000,00
6991 Övr avdr gill kostn -100,00 0,00 0,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor -5 156,00 -4 011,00 -5 000,00
S:a Övriga externa kostnader -311 244,32 -227 852,81 -254 200,00

Personalkostnader
7331 Skattefri bilersättning -39 790,40 -34 868,00 0,00
7390 Övr kostnadsersättningar Telefoners. -24 700,00 -25 500,00 -25 000,00
7610 Utbildning -250,00 0,00 -35 000,00
S:a Personalkostnader -64 740,40 -60 368,00 -60 000,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -402 206,10 -335 977,81 -363 200,00

Rörelseresultat före avskrivningar -33 141,33 24 421,19 -39 200,00

Avskrivningar
7832 Avskrivn inventarier 0,00 -9 876,80 0,00
S:a Avskrivningar 0,00 -9 876,80 0,00

Rörelseresultat efter avskrivningar -33 141,33 14 544,39 -39 200,00
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 08-05-11

Räkenskapsår: 07-01-01 - 07-12-31 Senaste vernr: 347
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 07-01-01 - 07-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
1350 Andelar,värdepapper Robur P-Fond 251 126,26 -42 881,66 208 244,60
S:a Finansiella anläggningstillgångar 251 126,26 -42 881,66 208 244,60

S:a Anläggningstillgångar 251 126,26 -42 881,66 208 244,60

Omsättningstillgångar
Varulager mm

1400 Lager 28 608,29 23 306,71 51 915,00
S:a Varulager mm 28 608,29 23 306,71 51 915,00

Fordringar
1510 Kundfordringar 0,00 11 549,00 11 549,00
1799 Observationskonto 0,00 -496,00 -496,00
S:a Fordringar 0,00 11 053,00 11 053,00

Kassa och bank
1920 Bank, PlusGiro 173 811,27 -162 270,60 11 540,67
1930 Bank, checkräkningskonto 6 493,83 147 697,72 154 191,55
1950 Postgiro Norge 8 529,41 2 964,47 11 493,88
1960 PG Finland 202,60 0,00 202,60
1970 Konto Nordiska Mästerskap 10 000,00 -10 000,00 0,00
S:a Kassa och bank 199 037,11 -21 608,41 177 428,70

S:a Omsättningstillgångar 227 645,40 12 751,30 240 396,70

S:A TILLGÅNGAR 478 771,66 -30 130,36 448 641,30

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital -257 893,20 -14 880,46 -272 773,66
2019 Redovisat resultat -14 880,46 24 857,56 9 977,10
S:a Eget kapital -272 773,66 9 977,10 -262 796,56

Avsättningar
2210 Avsatt till Nordiska Mästerskapet -30 000,00 26 607,38 -3 392,62
2211 Avsättningar för Exteriördomarkonferans 0,00 -10 000,00 -10 000,00
S:a Avsättningar -30 000,00 16 607,38 -13 392,62

Kortfristiga skulder
2420 Förskott från kunder -175 998,00 20 766,88 -155 231,12
2440 Leverantörsskulder 0,00 -17 221,00 -17 221,00
S:a Kortfristiga skulder -175 998,00 3 545,88 -172 452,12

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -478 771,66 30 130,36 -448 641,30

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

Resultatrapport och Balansrapport 
avseende SSF Riksklubben år 2007
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Jaktjournalen Okt-06

JAKT • FISKE • FRITID

ENASTÅENDE TILLFÄLLE FÖR STÅNDSKALLKLUBBENS MEDLEMMAR

Jakto.se erbjuder ett urval av sina produkter till rabatterade priser. Varorna levereras fraktfritt. 
Produkterna har högt anseende vad beträffar kvalitet och prestanda.

OBS! Vid beställning måste alltid ditt medlemsnummer anges! Beställer du via vår webbshop så visas bara 
ordinarie priser i shoppen. När du ska slutföra köpet (kassan) så anger du ditt medlemsnummer i  “Meddelande”-
rutan.  Vi korrigerar priserna i efterhand så att du får ditt medlemspris.

Jaktjournalen Okt-06 SVENSK 
TILLVERKAD

Contact Pro hundpejl
Mottagare och lightsändare

Den digitala lösningen i mottagaren med den nydesignade 
antennen, ger användaren en helt ny pejlupplevelse mot 
tidigare! 200 kanaler, en tydlig belyst LCD display ger 
säker information.

Contact Pro, mottagare och sändare
Contact Pro, mottagare och sändare med skallräknare

4495:-  (ord. pris 4995:-)
5095:-  (ord. pris 5695:-)

Contact Pro hundpejl Medlemspris

4095:-
Ord. pris 4495:-

Supreme Pro
Vår toppmodell. Ett optimalt skydd 
med hög förstärkning, AUX-ingång och 
vattentätt batterifack. Båda kåporna 
avfasade för att passa både höger- och 
vänsterskyttar.

Supreme Pro X
Helt vattentät! 5-års garanti!

Supreme-seriens toppmodell. Ett optimalt skydd 
med hög förstärkning. Vattentäta mikrofoner. 
AUX-ingång och vattentätt batterifack. 
Båda kåporna avfasade för att passa höger- och 
vänsterskyttar.

1295:-
Ord. pris 1495:-

1795:-
Ord. pris 1995:-

Contact Basic, mottagare och sändare med skallräknare
Contact Basic, mottagare och sändare
Contact Basic, mottagare och Light sändare

3895:-  (ord. pris 5195:-)
3395:-  (ord. pris 4495:-)
3395:-  (ord. pris 3995:-)

Contact Basic hundpejl Medlemspris

SVENSK 
TILLVERKAD
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Nätbutik: www.jakto.se
Order: 0581-130 15
Butik: Löparg. 4, Lindesberg

Mer uförlig information om dessa produkter hittar du på www.jakto.se

iCom Hundförarpaketet
Jaktradio, sele och skogsantenn

Paket med jaktradio Icom ProHunt F34, bärsele och 
skogsantenn. ProHunt F34 är testvinnare i Svensk 
Jakt nr 9/2005 och i Jaktjournalen nr 10/2005.
Vill du ligga steget före är det Icom ProHunt F34 
du skall välja. En viktig nyhet är att vi nu lämnar 36 
månaders garanti på stationen.

2995:-
Ord. pris 3563:-
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Karta TopoSweden +
Vid köp av någon av följande GPS’er 
får du rabatt på karta TopoSweden +. 

20-50% rabatt
Ord. pris 1995:- eXplorist 500BE eXplorist XL

Bäst i test!
Roadmate 2500T Crossover
Tre navigeringslösningar i en 
- bil, båt och friluftsliv.50% rabatt 50% rabatt 20% rabatt

Vapenskåp SP88
Inkl. kodlås och brandbox. Lämplig 
förvaring för upp till 16 st gevär men 
godkänt för 20 gevär.

7195:-
Ord. pris 7695:-

VM-sele

Skogsantenn

ProHunt F34

på karta 
TopoSweden +. på karta 

TopoSweden +. på karta 
TopoSweden +. 

Eftersökslampa MX Power 7w Tactical LED

En eftersökslampa av hög kvalitet till ett 
lågt pris. Levereras komplett med pipfäste 
och sladdtryck.

695:-
Ord. pris 995:-
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Jaktprov Norrbottens Kust och Inland 2008
Utlysta prov

16-17 augusti Kalix/Överkalix
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61

23-24 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Niklas Lundberg, Hantverksvägen 17, 954 33 Gammelstad,
Tel 0920-25 70 57, 070-339 93 44

17-18 september Råneå/Överkalix, 
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, Tel 0920-301 37, 070-559 36 69

25-26 oktober Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, Tel 0924-55859, 070-2951136

Anmälan
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provet. Komplett ifylld anmälan skall ske 
på blankett som bifogas tidningen Ståndskall (blanketten finns även att hämta hem från SSF:s hemsida 
www.ssf-spetsar.nu).
Betalning sker enligt överenskommelse med anmälningsmottagaren efter bekräftelse om start. Vid för 
många hundar anmälda äger lokalklubbens hundar företräde. Efter startbekräftelse är anmälan bindande. 
Startavgift är 250 kr/start.

Rörliga jaktprov
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan start. Startavgiften 
250 kr betalas in på BG 5588-9927 när provdag faställts. Eventuell reseersättning till domaren tillkommer 
och betalas av hundägaren direkt till domaren vid provtillfället.
  
Ta chansen att meritera din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och tillfälle. 
Om dugliga provmarker saknas kan klubben eventuellt hjälpa till med detta.

SSF Övre Norrbotten inbjuder till:

Domarutbildning
Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.

Intresseanmälan göres till:
Michael  Holmberg,  Boliden  0910 - 580520
Kent  Renlund,  Malmberget  0970 - 20033
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Rymmaren
Viterlidens Kirre/Sakko försvann under den van-
liga skogsturen vid Vesåsen en fredag i mitten av 
februari. Vesåsen ligger i Bergsjö, Hälsingland sy-
dväst om Älgered.
Fint väder, skare och inte en kotte på flera kilome-
ters avstånd. Han fick springa lös på skogsvägen, det 
brukade inte vara några problem. Plötsligt var han 
försvunnen, vi ropade och letade men ingen Sakko. 
Efter flera timmars sök då det började skymma fick 
vi fara hem igen utan hund. 
Tidigt lördag morgon gjorde vi polisanmälan och 
kontaktade en Bergsjöbo som jobbar på Holmen. 
Denne kunde i sin tur hänvisa till en hundspårare 
med lång erfarenhet att leta bortsprungna jyckar. 
Tyvärr var det ju skare när Sakko försvann så det 
fanns inga spår. Vi åkte många mil på slingriga 
vägar genom skogarna ner mot Norrdellen. Vår 
hundspårare hade berättat att många jakthundar 
han spårat, just sökt sig ner till den sjön. Men ingen 
hund...
Nu började vi bli riktigt oroliga. Vad hade hänt? 
Kungsörn har setts i trakterna... En ravin låg lite 
längre bort från avtagsvägen där vi sett honom sist, 
hade han trillat ner där? Hade han gått ut på Ysjön i 
närheten och hamnat i vattnet? 
Innan kvällen tog Martin fyrhjulingen på släpvag-
nen och gav sig in på de mindre vägarna som inte 
gick att köra på med bil. Inget resultat.
Ytterligare en jägare med erfarenhet av spårning och 
nästan granne ställde upp under söndan, vägarna 
betades av metodiskt. Måndagen var ingen bra dag. 
Lokaltidningen kontaktades tidigt, trots det kom 
inte annonsen ut förrän på torsdagen. Otroligt. 
Inget napp hos Polisen. Radio Gävleborg gick ut 
med efterlysning. Snällt.
In i bilen, ut på hala småvägar, vi körde 60-70 mil 
veckan som Sakko var borta. Fyrhjuling där det var 
svårt att ta sig fram och så till fots. Det måste finnas 
hur mycket skog somhelst i våra trakter och inte en 
människa syntes till, knappt ett hus.
Trösten var att det var lite snö, ganska milt och hyf-
sat väder, kanske han tar sig till mer bebodda trakter 
nere i Moviken vid Norrdellen. Om han nu levde?! 
Men dit var det ju flera mil! Flera lokala jägare hörde 
av sig (tack!) med goda råd och peppning, men sa 
samtidigt framåt torsdan, att nu kanske det inte är 
lönt att leta längre. Ni får hoppas han hittar hem. 
Men är man 6 månader, knappt, kanske man inte 
har så mycket erfarenhet så man kan ta sig flera kilo-
meter hem till husse och matte? Torsdag kväll ringde 
en man som haft kontakt med en pimpelfiskare som 
sett en vilsen finsk spets under onsdagen när han 

pimpelfiskade på Norr-dellen, 2,5 mil fågelvägen 
från där vi sist såg Sakko.
Kunde det vara vår valp?
Martin fick kontakt samma kväll med fiskaren, til-
lika finsk spetsägaren Johan Elverstig. Jodå han hade 
sett en liten villrådig valp som sökte kontakt ett par 
gånger ute på isen och som förmodligen var "på 
rymmen". Vi trodde inte det var sant. Tyvärr hade 
det redan mörknat, så vi var tvugna att vänta till 
gryningen fredag morgon. Halv sju nästa morgon 
ringer Johan och erbjuder sig att hjälpa till att leta. 
Nu tändes hoppet ännu mer och det kändes skönt 
att företa sig nåt konstruktivt.
Med fyrhjulingen på släpvagnen tog vi oss över sko-
gen till macken i Friggesund där Johan väntade i 
egen bil. En stund senare lastades fyrhjulingen av 
vid Norrdellens västra del och de två drog iväg över 
isen mot Långön, fyra kilometer norrut. Jag avvak-
tar på stranden.
Och så ringer det i min mobil. Han är hittad, det 
är Sakko!
Nu gällde det bara att få honom att komma och att 
koppla den lite halvförvildade rymmaren. Och det 
gick så småningom , med lite lock och pock och en 
kär gammal fårskinnstoffla! 
Konstigt nog mådde han ganska bra, lite avmagrad 
och trött men med god aptit kastade han sig över 
matskålen när vi äntligen kom hem.
En 6 månaders valp som glatt kastar sig ut på en 
veckas äventyr genom hälsingeskogen, kanske på 
skariga skoterspår, ner till den stora dellensjön, vi-
dare ut på isen till Långön drygt 4 kilometer ut. 
Man kan undra hur många mil han egentligen till-
rättalade dessa dar?
Drygt en vecka senare verkar han återhämtat sig fint, 
äter, dricker, sover och sover. Går upp i vikt och ser 
ut att må ganska bra hemma hos husse och matte!

Martin och Lena Eriksson, Andersfors i Bergsjö

Viterlidens Kirre
��



SUCH Klingermyrans AIKO
S32790/2005
e. Rönnbäckens Olle u. Raskfl ons Kirja
Uppfödare: Hans Nygren Västanbäck Junsele
Ägare: Gunnar Orädd Åsele
Jaktprov: 
2007.08.17 2 pris 69p, Åsele utlyst
Utställningar:
2008.01.27 Robertsfors   CERT 
2008.02.23 Bredbyn        CERT
2008.03.16 Åsele            CERT BIR

SUCH SJCH Akroyds Piiri
S12669/2005 
e. INTUCH INTJCH Tapion Paras 
u. INTUCH SJCH Skuthamnens Aya 
Ägare: Bengt Stenberg Stridholm 
Uppfödare: Leif & Christina Hedlund Piteå 
Utställning:
20071127 CERT Piteå
20080209 CERT BIR Jokkmokk
20080412 CERT BIM Storuman
Jaktprov
20070909 Arvidsjaur 1:a 90 p CACIT
20070928 Vemdalen 1:a 94 p Skallkung
20071021 Arvidsjaur 1:a 81 p

SUCH Tjärstubbens Atena
S52002/2004
e. SUCH SJCH Friesgårdens Remo
u. SJCH Tapion Miru
Uppfödare och ägare: Göran Olsson, Själevad
Jaktprov:
071022 Backe 78 p.
Utställning: 
080127 Robertsfors cert.
080301 Kalix cert BIR.
080316 Åsele cert BIM
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Jaktprov Ångermanland 2008
Omsjö 16-17 augusti
Anmälan till Kaj Lappalainen, Österå 3623 A, 880 30 Näsåker, tel. 0620-504 38

Omsjö alt. Skorped 23-24 augusti
Anmälan till Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö, tel. 0660-516 12

Backe alt. Omsjö 27-28 september (klubbmästerskap)
Anmälan till Ulf Jonsson, Silsjönäs 2181, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15

Vardagsprov
Skorped 2-3 oktober
Anmälan till Roland Eriksson, adress som ovan

Omsjö 8-9 oktober
Anmälan till Kaj Lappalainen, adress som ovan

Skorped 23-24 oktober
Anmälan till Roland Eriksson, adress som ovan

Omsjö 30-31 oktober
Anmälan till Kaj Lappalainen, adress som ovan

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

Bokning av rum
Självklart bokar ni rum samtidigt med anmälan.

Rörliga prov på skilda platser
Anmälan skall ske skriftlig enligt blankett i Ståndskall till Ulf Jonsson senast 14 dagar före beräknad 
provdag. När provdag och domare är fastställd skall anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före 
provdagen. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Det är 
alltid provledaren som utser domare.

Startavgift
Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 150:- till pg. 4400449-
7 och dömningsavgiften 100:- samt eventuell reseersättning direkt till domaren. Vid ute-bliven bekräftad 
start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.
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Jaktprov  2008 Övre  Norrbotten
Porjus – Jokkmokk 16-17  augusti  2008
Anmälan: Kent Renlund,  Abborrvägen 5,  983 34 Malmberget,  tel. 0970-20033

Porjus – Jokkmokk 23-24  augusti 2008  Internationellt
Anmälan: Ove Sjöström,  Polhemsgatan 3,  983 33 Malmberget,  tel. 0970-20208

Kiruna – Vittangi 4-5   oktober  2008  Klubbmästerskap
Anmälan: Mats Thorneus,  Lärkvägen 27,  981 37 Kiruna,  tel. 0980-14048, 070-5174661

Porjus – Jokkmokk 11-12  oktober  2008
Anmälan: Rainer Lyngmark,  Puoitakvägen 10 C,  983 32 Malmberget,  tel. 0970-20809 

Kiruna – Vittangi 18-19  oktober  2008
Anmälan: Johan Lehmivaara,  Kyrkogatan 3,  980 10  Vittangi,  tel.  0981-10044 

Porjus – Jokkmokk 25-26  oktober  2008
Anmälan: Roger Strandelin,  Klarinettstigen 6,  982 35  Gällivare   tel.  0970-15229

Porjus – Jokkmokk 1-2   november  2008
Anmälan: Rainer Lyngmark,  Puoitakvägen 10 C,  982 32  Malmberget,  tel. 0970-20809

Tärendö – Pajala 1-2   november  2008
Anmälan: Heine Krekula,  Storbyvägen 6,   980 61  Tärendö,   tel.  0978-20248

Porjus – Jokkmokk 8-9   november  2008
Anmälan:  Peter Henriksson,  Tolvmansvägen 53,  956 98 Lansjärv,  tel. 070-3107782                                                                      
Porjus - Jokkmokk  alt. Tärendö - Pajala   15-16 november 2008
Anmälan: Roger Strandelin,  Klarinettstigen 6,  982 35  Gällivare,   tel.  0970-15229
Rörliga  jaktprov
Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov kan under hösten vända sig till provledarna, 
som lämnar anvisningar om anmälningsförfarande m.m
Provledare för rörliga jaktprov:
Rainer Lyngmark,  Puoitakvägen 10 C,  983 32  Malmberget,  tel.  0970/20809
Ove Sjöström,        Polhemsgatan  3,       983 33  Malmberget   tel.  0970/20208 
Dessa två är även anmälningsmottagare för rörliga jaktprov.
För samtliga prov – ordinarie som rörliga – gäller följande: Startavgiften är 350 kr per jaktprovsstart.
Vid rörliga prov och utlyst prov med endast en startande hund – startavgiften 350 kr och resekostnaden för 
domaren. Skriftlig anmälan som är bindande skall vara poststämplad senast 14 dagar före första provdag. I 
samband med anmälan betalas 250 kr av startavgiften in på bankgiro 5937 – 0841.
OBS! Vid inbetalningen skall det framgå vilket sorts prov det gäller samt vilken hund som skall prövas.
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blir sjuk, där veterinärintyg erfordras. Vid ej 
utnyttjande av erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 100 kr/prov.
Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer på vilket ar-
rangören kan nå vederbörande för bekräftelse om start .
Lottning: För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.
turordning Ordinarie och rörliga prov
1. Lokalklubbens egna hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar
3. Hundar från Norden
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D.v.s  lokalklubbens egna hundar har företräde och går i första hand vid ”överanmälan”.
OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller löst träningskort för hunden inom provområdet och 
provdatumet.
Brukande av vapen vid jaktprov
Vapen får medföras oladdat på SSF/Övre Norrbottens jaktprov. Provobjekt får ej fällas under eller efter 
provet. Provledaren och domaren kan ge tillstånd att använda ( bruka ) vapnet om hundföraren har jakträtt 
på området – gäller mård, mink, räv samt mårdhund. Hund skall kopplas upp efter provets slut och hållas 
kopplad tills domaren avlämnats i hemmet eller vid samlingsplatsen för provet.
Vid för stort antal anmälda hundar som har starträtt.
Fler än antalet domare eller tillgängliga provmarker. Rätt att starta sker genom lottning. Den hund som blir 
”bortlottad” ena dagen skall då automatiskt bli garanterad start nästa dag. Lottning sker då bland de hundar 
som startat första dagen om övriga startplatser (andra dagen)
Start förmiddag respektive eftermiddag
Blir hund lottad på eftermiddag första dagen ( samt ”får” starta andra dagen ) så skall den starta på för-
middagen andra dagen. Om det finns möjlighet att starta fler hundar på förmiddag andra dagen, så skall 
lottning ske mellan första dagens förmiddagshundar.
Jaktprovsdomare som anmält starthund
Denna hund skall ej kunna bortlottas, utan garanteras en start per dag!
Vid temperaturer av -20 grader och kallare inställes all jaktprovsverksamhet!
ta chansen
Ta chansen att pröva din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och provdatum, men vänta inte för 
länge. Alltför många väntar till långt in i november och då önskar 10-15 st göra prov samtidigt, vilket alla 
förstår är en omöjlighet för klubben att klara av. Dessutom, så kan det nästa dag ha kommit en halvmeter 
snö som sätter stopp för allt. Så var ”ute i god tid”.Underskatta inte dina egna marker för dom kan du ju 
utan och innan, vilket är en stor fördel. 

Norrbottenspets med lite avvikande färg som hör samman med Stig Brännvalls inlägg tidigare i tidningen.
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SSF/ÖN:s 

Utställning i Jokkmokk 
2008-02-09

Lokalklubben Övre Norrbotten anordnar hun-
dutställning varje år i samband med Jokkmokks 
Marknad. Ett trevligt sätt att kombinera ”nytta 
med nöje”. 

inomhus
Utställningen hålls inomhus i Ridklubbens lokaler, 
så ingen behöver frysa eller sakna fikamöjlighet-
er då serveringen hålls öppen under hela dagen. 
Läktarplatsen gör att alla kan sittandes följa doma-
rens bedömning, då även högtalaranläggningen 
håller hög klass.
Domare
I år hade Staffan Forslund engagerats som domare. 
Till sin hjälp hade han Catarina Holmbom som på 
ett rutinerat sätt fick allt att fungera smärtfritt för 
de 30 deltagande hundarna. Bland de 13 nobsarna 
blev utfallet följande. Nio hundar belönades med 
ett första pris. Juniorhanen Old Fanny`s Casper fick 
även ett Hp till sitt första pris. 
Bästa nobs
Striden som bästa hane stod mellan Lukas 
S51637/2005 och Houtanens Bamse S28983/2001. 
Det blev en hård kamp som Lukas drog sig seg-
rande ur. Bägge hundarna belönades med var sitt 
cert dessutom. Bland tikarna stod striden mellan 
Tjädervingens Meija S45331/2006 och Davvins 

Kärstin S42839/2007. Med ett ck i bagaget så seg-
rade Meija och ställdes sedan mot Lukas. Här seg-
rade Lukas och blev därmed BIR bland nobsarna.
Finsk spets
Finnspetsarnas 17 deltagare erövrade 12 första 
pris. Bäste hane och den ende med cert var Nappe 
S31442/2006. Tikarna bjöd på en fin final mellan 
Skallkungsvinnaren Akroyd`s Piiri som med ett cert 
i ryggen mötte unghundstiken Aya S50993/2007 
som tidigare fått ck i sin bedömning. I denna jämna 
duell drog sin Piiri segrande ur  för att sedan besegra 
hanen Nappe och bli BIR bland finnarna.
BiS
Nu stod BIS – titeln på spel för Ingemar Lundström, 
ägare till nobsen Lukas och Bengt Stenberg, tillika 
ägare av Akroyd`s Piiri. Bland två utmärkta indi-
vider för var sin ras så gav Staffan sitt gillande till 
nobshanen Lukas som därmed blev BIS.
Domaren Staffan Forslund fick med beröm godkänt 
för sitt sätt att leda utställningen av både deltagare 
och publik. På ett instruktivt och uttömmande 
sätt förklarade han sin bedömning, så att ingen be-
hövde känna sig osäker om varför hunden fick sin 
prisvalör. Sedan kanske någon hade hoppats på ett 
”högre” pris….! När sedan konkurrensbedömnin-
gen tog vid, var det skönt att se att jakthundsmo-
dellen segrade. Fina men för tunga hundar stod sig 
slätt mot de som skall hålla vår jakt som ”jaktens 
Formel 1”. Tack Staffan och hoppas din fortsatta 
resa upp till ishotellet i Jukkasjärvi motsvarade dina 
förväntningar.

Full fart på valpen Foxa
Äg. Gunilla Falk

��



Stortjädertuppen på 

Atjiekholmen
Den här hösten hade varit varm och bra på alla sätt, 
med bra tillgång på skogsfågel och hunden hade gått 
som bara den, den ena bra jaktupplevelsen efter den 
andra och i frysen fanns ett bra antal av fastskällda 
och nedlagda blivande finmiddagar... 
Hunden hade också lyckats bra på jaktprov tidigare 
under hösten och nu fattades ”bara” en etta från det 
åtråvärda jaktchampionatet.  Man ska smida medans 
järnet är varmt, så var finns det ett bra jaktprov som 
man kan komma in på i denna sena tid på hösten. 
Fram med Ståndskall och kolla vad som fanns.  Jo, 
för tusan, Rönnbäck så klart!  Snabbt på telefon och 
samtal med PA Frohm.  Men med nedslående re-
sultat, det var fullt och fem före i kön.  Men jag är 
ganska envis så jag ställde mig som nummer sex i 
nämnda kö.
Man vet ju aldrig… PA berättade också att på grund 
av den fina hösten så hade inte fjällfåglarna kom-
mit ner från fjällkanten än, så fågeltillgången var 
inte den bästa, den var rent ut sagt dålig. Dagarna 
gick och jag hörde inget så jag antog att det var kört 
med Rönnbäck. Men så torsdagskväll sent, dagarna 
före provet ringde PA och meddelade att många på 
grund av olika anledningar, mest kanske fågeltill-
gången, dragit sig ur och nu stod jag i tur. Med c:
a en sekunds betänketid tackade jag ja och började 
packa direkt. 
På fredag morgonen styrdes kosan mot Tärna och 
jag var på plats i god tid. Lottningen på kvällen blev 
att jag fick Atjikholmen som ligger bara utanför 
huset hos Frohms och med PA som domare. Den 
som varit där vet att det är en relativt liten holme, 
den är drygt en kilometer lång och c:a 700 me-
ter på bredaste stället och är som en mellanland-
ningsholme för fågel som är på väg från fjället och 
över stora sjön ut till Rönnbäcksholmen när kylan 
är för hård uppe i fjällkanten.  Alltså inte nu när det 
är varmt, då brukar det vara i det närmaste tomt där.  
Lördagsmorgon är det fint väder med lite frost och 
nästan vindstilla. Idealiska förhållanden normalt 
sett.  Med roddbåt tog vi oss ut en bit av holmen 
och startade provet direkt. 
Hunden gjorde sina vanliga sökturer om c:a 7-8  
minuter, de hade gått drygt en halvtimme och in-
get hände. Holmen är ju så liten att hunden snart 

har sökt av hela den. Skulle P A få rätt om fågeltill-
gången?  Tanken var nästan inte färdigtänkt förrän 
första upptaget kom.  Hur som helst så hittade hun-
den tillräckligt med fågel, men bommade ett förnyat 
skall med tjugo meter efter ett långt förföljande. Det 
hade vi behövt för ett första pris! Hur ska vi hitta 
mer fågel, vid ett snabbt överslag i huvudräkning 
kom jag fram till att jag hade runt 70 poäng och be-
hövde 75! Tiden gick och det återstod 5 minuter av 
provtiden när vi kom fram mot en liten myr och vi 
hörde ett upptag i skogen till vänster om oss med ett 
flaxande av vingar, det lät mycket och döm om vår 
förvåning när en riktig stortupp kommer svävande 
ut över myren och tar sikte på en ensam mager liten 
fjällgran mitt på myren.  
Vilket as till stortupp! Efter mycket vinglande på 
toppen av granen som han vek ner för att få fot-
fäste och få tillbaka balansen, samtidigt som hunden 
stormskällde under, satte han sig till slut tillrätta c:
a tre meter ovanför hundkäftarna.  Där satt vi ba-
kom en mycket gles buske och tittade förundrat 
på skådespelet och PA muttrade om geväret som 
hängde hemma på väggen. Jag själv tänkte att detta 
inte är sant, hur länge skulle tuppen sitta?  Han satt 
sina tio minuter och har nog suttit längre också, 
om vi inte har börjat bryta kvistar för att få iväg 
honom, så småningom fann han för gott att lämna 
detta skällande inferno på en långtur, med hunden 
efter. Hunden återvände efter 3-4 minuter och då 
var provtiden slut.  Än i dag är denna grantopp 
bruten i en rak vinkel och det har höjs vissa röster på 
ersättning för en skadad gran, vilket jag är villig att 
ersätta mot att den levereras till min hemtrakt, den 
ska sättas upp som ett monument över ett lyckat 
jaktprov och på början av en strålande karriär för en 
träskällare.  Hunden uppnådde 81 poäng, vilket var 
enda ettan på provet, och blev med det jaktcham-
pion och kvalificerad till nästa års skallkung, men 
det är en annan historia.                    Bengt Persson

Trött valp
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STORUMANUTSTäLLNINGEN 
12 april 2008

Vi tackar domaren Kurt Nilsson som dömde våra 
hundar denna dag.Vi hade även en domar aspirant 
Thomas Eriksson som gjorde sitt sista aspirant prov 
och blev färdig för att få döma våra raser.Tack till 
ringsekreterare Kristina Nilsson.
Grattis till Leif & Christina Hedlund som är ägare 
till Akroyds Nike som blev Best in show.

Tack till alla utställare och besökande!
Storumans utställningskomite.
Ringsekreterare Berith Nordin

Bästa resultat
Nobs
Ullbäckens Nirak/Bengt Svensson ukl 1,1
Tunnersjöbäckens Sandro/Björn Thuresson jkl 1,1
Klingermyrans Axo/Bo Gustafsson chkl 1
Becky/Bo Robertsson valp plac 1 hp
Zricka/Tommy Gustavsson ukl 1,1 ck btkl 1 BIR
Lockskogens Bitzy/Sune Ahlqvist jkl 1,1
Kolgårdens Dixie/Lars Samuelsson ökl 1,2
Kvickhems Bessan/Tina Hedlund ökl 1,1
Viterlidens Kero/Andreas Jonsson valp plac1 hp
Roy/Jan Granström jun 1,1
Kolgårdens Repo/K. Fjällstedt jkl 1,1 cert bhkl 2
Finsk spets
Sörlidbäckens Curry/Kenneth Holmqvist jkl 1,3
Tjäderfjäderns Fido/Helge Hedberg jkl1,2 cert bhkl 3
Akroyd´s Nike/Leif & Christina Hedlund chkl 1,1 ck bhkl 1 BIR BIS
Aiga/Jan-Gunnar Jonsson jun 1,1 hp
Sörlidbäckens Dina/Roger Olsson jun 1,2
Sörlidbäckens Doris/Tony Fredriksson jun 1,3
Akroyd´s Piiri/Bengt Stenberg jkl 1,1 cert btkl 1 BIM
Busjögläntans Pirjo/Lars-Birger Jonsson jkl 1,3 cert btkl 3
Börknäs Riitta/Jonas Sihlén jkl 1
Hemvikens Isadora/Anders Jonsson jkl 1,R
Högbackens Sissi/Jan-Gunnar Jonsson jkl 3
Latanjarkas Ritzi/Andre Persson jkl 1
Sörlidbäckens Biza/Petra Jonsson jkl 1
Tjäderlekens Akka/Karl-Göran Johansson jkl 1,4
Viterlidens Seija/Leif Lidman jkl 1,2 cert btkl 2
Hemvikens Tilda/Anders Griph ökl 1,2
Kolgårdens Raja/Nicklas Johansson ökl1,1 ck btkl 4
Ålidens Piri/ Jan-åke Jonsson ökl 1,3
Skarjaks vilda Tilda/Johan Leastander vetkl 1 hp

Akroyds Nike 

BEST IN SHOw
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ÅSELEUTSTäLLNINGEN 
2008
Vi får tacka våran norske domare Arild Berget som 
med säker hand dömde söndagens 45 hundar. 
Bland publiken fick han många lovord för sitt fina 
bemötande bland hundar.Tack till ringsekreterare 
Monika Jonsson.
Grattis till Best in show Finsk spetsen Tjäderfjäderns 
Fido äg Helge Hedberg ( grattis till tre raka 1:pris på 
jaktprov)
Grattis till Hubert Förster som vann på start-
nummret där utlottades ett jägarförbundets hund-
bur.

Bästa resultat
Nobs
Tunnersjöbäckens Wille /Mats Byström junkl 1 ,1
Klingermyrans Aiko /Gunnar Orädd jkl 1,1 ck cert   Bhkl 1 BIR Grattis till such
Kvitmåsans Jokk / Calle Jones jkl 1 , 3
Tunnersjöbäckens Sandro / Björn Thuresson jkl 1,2
Rönnbäckens Rufus / Catarina o Erik Holmberg Ökl 1,1
Klingermyrans Axo / Bo Gustavsson chkl 1 ck Bhkl 2
Dilba / Maritha Löfbom valp 1hp
Holaforsens Omega / Görgen Jonsson jkl 1,2
Lockskogens Bitzy / Sune Ahlqvist jkl 1,1 ck cert Btkl 1 BIM
Finsk spets
Kolåsens Stepp / Jonas Karlsson jun 1,4
Rajateeren Jero / Ann-Kristin Edin jun 1,2
Vargstrupens Iso / Staffan Bergström jun 1,1 hp
Åbackens Face of fear / Mikael Olofsson jun 1,3
Tjäderfjäderns Fido / Helge Hedberg jkl 1,1 ck cert Bhkl 1 BIR BEST IN SHOW
Tjäderfjäderns G-Tikko / Rolf Eriksson jkl 1,2 ck Cert bhkl 2 Grattis till such
Viterlidens Kita / Thomas Jonsson valp 1 hp
Aiga / Jan-Gunnar Jonsson jun 1,3
Hemvikens Virpi / Leif Liinasaari jun 1,1
Vardos Tulli / Mikael Karlberg jun 1,2
Akroyds Piiri / Bengt Stenberg jkl 1,4
Busjögläntans Pirjo / Lars-Birger Jonsson jkl 1,2 Ck cert btkl 2
Jahti harjun Meja / Anders Holmqvist jkl 1,R
Tjäderlekens Akka / Karl-Göran Johansson jkl 1
Tjärstubbens Atena / Göran Olsson jkl 1,1 ck cert Btkl 1 BIM Grattis till such
Uppflogets Piki / Stefan Ohlsson jkl 1,3 ck cert btkl 3 Grattis till such
Viterlidens Trollan / Hubert Förster jkl 1
Viterlidens Seija / Leif Lidman jkl 1
 Tjäderlekens Asti / Helena Södergren ökl 1,1
Vargstrupens Aila / Thomas Bohman ökl 1,2

Tack till alla utställare och besökare! 
Åsele Utställningsgrupp
Utställningsansvarig Berith Nordin

Tjäderfjäderns Fido 
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Hundutställning i Malung
På Malungs Kennelklubbs anläggning vid Buan i Malung,

SSF Mellansverige anordnar utställning för finsk och norrbottenspets.

Lördag 9 augusti 2008.
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00

Domare: Staffan Forsslund.

Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas av/skickas till:
Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung. Telefon 0280 -718 96 (kvällstid).

Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 95 kronor. Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges Pg 66 22 24-5 samtidigt med anmälan.
Anmälningsblanketter finns för utskrift på SSF riks hemsida: www.ssf-spetsar.nu/index.html

(Kan även ordnas genom Inge Groo )

De norrmän som skickar in anmälan till denna utställning, som har norskregistrerade
hundar måste skicka med en kopia av hundens registreringsbevis.

Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 29 juli, 2008.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung! SSF Mellansverige.

Rapport från 
Mellansverige
Så har det då blivit dags för den tid av året som i 
sportens värld kallas ” silly season”.  Den är som en 
egen säsong där förväntningar och rykten florerar 
och växer fram. 
Nästan något liknande finns även hos många av oss 
som håller på med hundar och jakt. Många står in-
för valet och kvalet, vilken valp ska jag välja? 
En nog så viktig fråga då man för det första vill 
kunna fostra sin nya kamrat till att bli den bäste 
tjädertämjaren som världen beskådat, samtidigt så 
vill man att den exteriört ska kunna mäta sig med 
mänsklighetens Paris Hilton. Den tredje och helt 
avgörande frågan för att hunden ska ha chansen att 
utvecklas till de önskade höjderna, är att hunden 
försetts med de rätta förutsättningarna för att kunna 
leva och utvecklas så pass länge, att det hinner visa 
sig innan hunden i sämsta fall måste avlivas på gr-
und av grava genetiska fel. 
Efter att ha deltagit i årets Riksårsmöte känns det 
som om viljan och förståelsen för våra rasers häl-
soläge ökat, vilket är ett absolut måste om man inte 
helt ska köra en ras till avgrundens djupaste hål.

Ett par av tankarna och funderingarna som brukar 
infinna sig vid den tidpunkt då dom första riktiga 
blidväders dagarna sätter in, är det här med snön, 
när försvinner den? Hönveckan, då tjäderspelen kul-
minerar i markerna, hur va de nu, det var väl vecka 
18, eller? Ja funderingarna är många och just när 
man ännu är i tankarna kring gynnsamt väder och 
äggkläckningsdatum dyker den mörka olustkänslan 
upp som på senare år allt oftare gör sig påmind. 
Vargen, vilka marker har den intagit till hösten? 
Går det att över huvud taget att släppa en hund? 
Tyvärr är det numera verklighet för stora delar av 
vår jägarkår. Att hitta en garanterat vargfri mark tror 
jag i dagsläget vara omöjligt, men naturligtvis finns 
det områden som hittills inte är kärnområde för ett 
revir. Problemet är bara att när säsongen börjar vet 
ingen om, eller var, nya revir bildats under våren och 
sommaren.
Riksårsmötet som i år arrangerades av Jämtland/
Härjedalen hölls i Åsarna den 5/4.
Mötet förflöt utan några större skärmytslingar, en 
del diskussioner angående ekonomin blev det dock. 
Likaså var frågan om epilepsi hos Finsk Spets en 
hetare potatis. Det framkom även senare att avelsrå-
det för Finsk Spets avsagt sig sina uppdrag. Orsaken 
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framgick inte tydligt, men är det så att bakåtsträvare 
inom arbetet att restaurera Finnspetsens hälsa vun-
nit mark så är det närmast en skandal och ett all-
varligt hot mot rasens överlevnad.  
En liten förändring av tävlingsreglerna till 
Skallkungen antogs. Kvalificeringstiden, skall räk-
nas till helgen, 14 dagar före skallkungstävlingen, 
till skillnad mot den gamla texten som löd: till och 
med helgen före skallkungstävlingen.
Mötet avslutades och alla informerades om tid för 
återsamling för en gemensam middag på Skicenter. 
Det blev en trevlig tillställning där talen och skrat-
ten avlöste varandra. Maten var av mycket utsökt 
slag och pilsnern den kalla å goa, var inte så dum 
den heller.
På söndagsmorgonen startade den sedvanliga hun-
dutställningen som det med all säkerhet står något 
om på annat ställe i tidningen. 
Nu är i alla fall den här jaktsäsongen till ända, årets 
sista prov ”skarprovet i Höljes” fick dessvärre ställas 
in. På grund av regnet som startade dagarna innan 
så försvann möjligheten att genomföra provet. Men 
som sagt, vädrets makter rår man inte över så vi lad-
dar om till nästa år och hoppas att det går bättre 
då.
En intressant nyhet till hösten är att två av proven 
kommer att anpassas till jägare med omeriterade 
hundar och jägare som inte tidigare startat på ett 
prov och kanske därför känner sig osäker om hur 
allt går till. 
Provet kommer att genomföras precis som van-

ligt, men med tillägget att man redan kvällen in-
nan, under lättsamma former har en genomgång av 
trädskällarjakt och jaktprovsregler. Erfarna domare 
berättar hur olika händelser och moment kommer 
att värderas under de kommande provdagarna. Att 
få sitta i skenet från en skön brasa och diskutera jakt 
och hundar med likasinnade tror vi är en ypperlig 
möjlighet för att öka intresset för jaktprov hos våra 
medlemmar. Så ni som tidigare känt er osäkra att 
anmäla hunden till jaktprov, ta vara på denna unika 
möjlighet och ni kommer garanterat att aldrig be-
höva ångra er. 
Eftersom begränsning i fråga om antalet startande 
finns så går anmälningarna i turordning. För att du 
skall vara säker om plats, ring snarast! 
Proven som menas är Gösjön 16-17 augusti och 
Björnberget 5-6 september, se tid och anmäl-
ningsmottagare i separat jaktprovsannons för 
Mellansverige.
Naturligtvis är även dessa prov öppna även för redan 
etablerade ekipage.
Ägare och hundar i ovan nämnda skrivelse är även 
välkomna att anmäla sig till övriga jaktprov.
Det man försummar får man igen senare sägs det. 
En sak som är påtaglig är motionen, det gäller lika-
väl för två som för fyrbeningar, så fram med löpar-
skor och cyklar, det betalar sig. 
PS! Kom ihåg hundutställningen i Malung den 9 
augusti. Se separat annons.  

Skön sommar! Ronney Skoog

Predatortävling för SSF Medelpad 2008
Räv…………………100p
Mårdhund………….100p
Grävling…………….80p
Mård………………..80p
Mink………………..70p
Kråkfågel…………...20p
Vitfågel……………..10p

Alla vet ju att predatorerna har en stor inverkan på
småviltstammarna, så därför genomför vi denna
tävling. Tävlingen utlyses till alla medlemmar i SSF
Medelpad, så tävlingen gäller bara för vilt fångat/
skjutet inom lokalklubbens verksamhetsområde.  
Viltarter som räknas är samtliga angivna. Till katego-
rin kråkfågel räknas kråka, skata, kaja och nötskrika. 

Till vitfågel räknas fiskmås, havstrut och gråtrut.
För varje fångat/skjutet vilt erhålls en summa poäng, 
och de som har samlat ihop flest poäng fram till 31
december kommer vinna fina priser som delas ut på 
årsmötet. Fällt vilt registreras genom att det visas
upp direkt eller fotograferas och skickas in till täv-
lingens ansvariga.
Start datum: 2008-01-01
Slut datum:  2008-12-31
Uppgifter om fångat eller skjutet vilt lämnas till:
Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge
Tel: 060-570062. Mob: 0705-131433
E-mail: egon.rongden@sergel.com
eller någon annan i styrelsen. 
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Jaktprov 2008/2009 SSF Medelpad
SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående planering. 
För medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 0 kronor. Domararvodet uppgår till 100 kronor. 
Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats. 

Ordinarie prov. 
16-17/8 Skälsjön, Sundsvall 
Anmälan till Egon Rongdén. Genomförs i relativt fågelrika marker belägna i krysset mellan Sundsvall, 
Timrå, Hörnösand och Sollefteå kommuner. Gemensam förläggning/måltider i kanonfin anläggning på 
stranden till Skälsjön. 
  
23-24/8 Överturingen, ånge 
Anmälan till Kjell Pettersson. Genomförs i marker som 2007 hade verkligt bra fågeltillgång belägna norr 
och söder om Ljungan väster om Ånge. Gemensam förläggning/måltider i stuga vid Ljungan. 
  
27-28/9 Matfors-Stöde Sundsvall
Anmälan till Bengt-Olof Norberg. Provet hålls i marker 2-5 mil från Sundsvall. 

4-5/10 Skälsjön, Sundsvall. Mittkampen. Anmälan till Kjell Pettersson.  

21-22/2 Matfors, Sundsvall, Skarprov. Anmälan till Bengt-Olov Norberg. 
 
28-29/3 Matfors, Sundsvall, Skarprov. Anmälan till Per-Ove Bergman. 
Rörliga prov. 
Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar Dig? Anmäl Dig då till ett så kallat 
rörligt prov. I bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig så att Du får låna en mark om Du själv inte har 
någon på vårt område. 
Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Bengt-Olof Norberg. 

Anmälan 
Anmälan till ordinarie prov eller rörligt prov ska vara anmälnings mottagare alt. provledaren tillhanda 
senast två veckor före provet. 

Kjell Pettersson Östanåvägen 49, 860 13 STÖDE spetsgardens@glocalnet.net 

Per-Ove Bergman Grängsjö 324, 820 77 GNARP perovebergman@brikks.com

Bengt-Olov Norberg Sörfors 5813, 864 92 MATFORS bengt-olov.norberg@telia.com 

Egon Rongdén Berglundav 1, 860 30 SÖRBERGE egon.rongden@sergel.com 

Riksårsmötet 
i Norge 2008
Årsmötet i Norge gick av stapeln i Kirkenär, Grue 
kommun i Hedmarks fylke som ligger i jämnhöjd 
med Värmland.  I Grue kommun finns de kända 
finnskogarna dit finnarna sökte sig under 1600 talet 
och svedje mark, (brände skog), som de sedan odla-
de.  Precis likadant som i Sverige och som i det här 
fallet på andra sidan gränsen i Värmland som tillhör 

samma finnskog.
Årsmötet var förlagt till Skaslien Gästgiveri, ett my-
cket lämpligt ställe för sådana här begivenheter. Det 
här gästgiveriet hade förresten strax innan fått pris 
för bästa mat i Norge för vägkrogar och det besan-
nades minsann, har ni vägarna förbi, stanna till och 
smaka på deras mat, ni ångrar er inte! På samma 
gård fanns en stor stugby med chans till övernatt-
ning.  
Thomas och jag åkte tidigt på fredagmorron 
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hemifrån och anlände på eftermiddagen för att hin-
na med att närvara på den norska klubbens jaktpro-
vsdomarkonferens som jag var inbjuden att vara 
med att leda.  Konferensen var en genomgång av 
våra gemensamma provregler för att öka domarnas 
kompetens och som alltid på sådana möten fanns 
det frågor som behövde ett svar och det blev också 
en del givande diskussioner. Vi har inte bara samma 
regler, frågeställningarna och allt omkring var också 
lika som hemma. Förhoppningsvis var deltagarna 
nöjda och fullärda efteråt.
Årsmötet på lördagseftermiddag leddes mycket bra 
av Roy Nilsen som mötesordförare och det var ett 
snabbt möte som var över på mindre är en timme 
med prisutdelningar inberäknat.  Det fanns inga 
ärenden som det uppstod några diskussioner om-
kring och personvalen var också alla eniga om.
Det delades ut en mängd priser och här är några: 
Årets spets: Vitmossens Birk äg Tom Lund, 
Årets unghund: Mira äg. Sten Otto Weberg, 
Sejas Minne och Årets jakthund: Tjukka, äg. Tore 
Bjørnbet
Årets Utställningshund: Vitmossens Birk, äg. Tom 
Lund. Han fick också pris för sitt norska jaktcham-
pionat.
På kvällen bjöds på en ypperlig supé med tre rätters 
middag, och kvällen förflöt med jakt och hundprat 
långt in på småtimmarna och förbrödringen var 
Söndagsmorgonen var det kallt och klart, det blev 
en solig och fin dag för utställningen som samlat 21 
hundar, alla finska spetsar.  Domare var Eli-Marie 
Klepp som skötte det med äran i behåll. Hon hade 
stort tålamod och ett bra handlag med hundarna och 
de fick en rättvis bedömning. Med det samtal jag 
hade med henne efteråt så tyckte hon att kvaliteten 
varit förvånansvärt hög med ett förhållande vis litet 
antal hundar, och jämnaste var tikarna.  Det är bara 
att hålla med, efter antalet hundar var det många 
som hade en hög standard. I hanhundsklassen blev 
Vitmossens Birk, äg. Tom Lund segrare men hade 
hård konkurrens av  Lento, äg. Roy Nilsen, och trea 
Tiurtunets Arro-F, äg Tom Lund med Cert.
På tiksidan blev Lira-K, äg. Björnar Rach Nilsen se-
grare med Cert, tvåa Arja,äg. Ole J Klaseie och trea 
Kaija, äg Per M Korsmo. Slutstriden stod då mel-
lan Lira-K och Vitmossens Birk som också slutligen 
stod som segrare och det är fjärde året på raken han 
vinner norska riksutställningen.
Det är mycket beundransvärt att en klubb med ett 

medlemsantal som en medelstor svensk lokalklubb 
och med de avstånd som de är utspridd över, har en 
så bra fungerande klubb och med en så god stäm-
ning och sammanhållning. Jag har känt många av 
dessa fina människor i åtskilliga år och det är alltid 
lika trevligt att besöka dem och deras stora gästfri-
het.  De har ett brinnande intresse för den här verk-
samheten och det speglar sig också i de framgångar 
de haft under en rad av år, bl.a. i nordiska mäster-
skapen där de absolut inte varit minst!!
Thomas och jag tackar våra norska vänner med 
Hans i spetsen för en mycket fin helg och önskar er 
alla fortsatt fina framgångar.

Text och foto  Bengt Persson

Vitmossens Birk med äg. Tom Lund.   

 Lira-K med äg. Björnar Rach Nilsen
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Stödeutställningen 
2008-04-19

SSF Medelpad arrangerade utställning lördagen den 
19 april i Stöde utanför Sundsvall.  Totalt var 37 
hundar anmälda. Efter en lite kall och blåsig mor-
gon kom vårsolen fram och gav utställningen en 
perfekt inramning.
Domare var Staffan Forslund, Storvik. Staffan glad-
des över en jämn och fin kvalitet på hundarna och 
nämnde speciellt hanhundarna av Finsk spets vars 
kvalitet gladde honom. Detta till trots blev det en 
Norrbottenspets som blev utställningens vinnare:
Degelbergets Zolo, ägare Jan Stark blev som junior 
BIR bland Norrbottenspetsarna och BIS.

Degelbergets Zolo

Tre hundar kan titulera sig Champions efter att 
bedömningarna blev klara:
1. Vackeråsens Rikko, ägare Jörgen Staffan 
2. Jacko, ägare Egon Rongdén
3. Tjäderlekens Sappo, ägare Vidar Rosén.

Nystängslets Bäyla, ägare Rickard Sundin, blev BIM 
bland norrbottenspetsarna. Bland de finska spet-
sarna erövrades BIM av Kolåsens Ina, ägare Peter 
Zwahlén.

Kolåsens Ina som visades mycket fint av Linn Zwahlén

                        
Utanför tävlingen erövrades titeln ”Minst-In-Show” 
av Fort Hjort Jeppe, 8veckor, ägare Matti & Lea 
Torvela

Fort Hjort Jeppe

SSF Medelpad riktar ett varmt tack till alla funk-
tionärer och deltagare för en trevlig dag! 

Se också resultatlista.

1 2

3
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Jaktmässa
Lördagen 12/4 arrangerades en jaktmässa i 
Örnsköldsvik av jägareförbundet, studieförbundet 
och Västernorrlands älghundsklubb.
Mässan erbjöd både intressanta föreläsningar och 
traditionella jaktprylar, för den som var intresserad 
kunde man prova både skytte och skördarsimulator.
SSF Ångermanland fanns på plats vid ett av borden 
där vi bla visade bilder och svarade på frågor om vår 
jaktform och våra hundar. Senare på dagen anord-
nades en jakthundsvisning där vi hade våra två raser 
representerade samtidigt som Bengt Persson berät-
tade om trädskällarjakt och våra hundars ursprung. 
Arrangemanget blev lyckat så förhoppningsvis får vi 
se en fortsättning.

Fredrik Söderlund

JULGRANSTUPP Det finns mycket konstiga saker som hän-
der ute i skogen... 
Ibland händer det konstiga saker även i tätbebyggda 
områden! Jag är på väg till Posten och beskådar om-
givningen och döm om min förvåning när det sitter 
en tjädertupp i kommunens julgran som veckorna 
innan monterats upp på torget i Storuman utanför 
kommunalkontoret. En tanke smög sig på att detta 
var ett alldeles ypperligt tillfälle att hämta ungtiken 
så att hon fick sig ett lagom svårt träningsobjekt, det 
var ju för all del jakttider. Eftersom polisstationen 
var 100 meter bort så försvann tanken lika fort som 
den dök upp, tror nämligen inte att min jakträtt 
sträcker sig ända in i Storumans centrum. 
Tuppen satt obesvärat och ryckte lätt i julgranens 
kottar och verkade helt oberörd trots att en stor skara 
människor nu började samlas runt granen. Tror inte 
att tuppen skulle ha stannat kvar om någon dragit 
igång "små grodorna" med ringdans, men man vet 
aldrig. Utan att vara någon större beteendevetare när 
det gäller tjäder så kan man nog med lätthet utesluta 
att det rör sig om ett helt normalt fågelbeteende... 

Har nog med all säkerhet smygit en timme i blött 
blåbärsris och varit platt som en hälleflundra samt 
lyckats avsluta med ett fint skott på liknande fåglar i 
skogen och sedan slagit mig för bröstet och framhål-
lit mig själv som en riktigt proffsig jägare, fast man 
med lätthet skulle kunna gå fram till trädet med en 
lång raka och slå tuppen i skallen... 
Fast det vet man ju inte?!

/Göran
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Jaktprov hösten 2008 för SSF/Gävleborg.
Ordinarie jaktprov

Los den 16-17/8
Upplysningar och anmälan till Ivan Karlsson Lövriset 11 828 93 Voxnabruk. Tel  0657-210 26

Kårböle den 23-24/8
Upplysningar och anmälan till Anders Näslund Lyckovägen 2  820 41 Färila, tel 0651- 210 06

Trönö den 6-7/9
Upplysningar och anmälan till  Michael Tyrén Rappsta 8368  826 95 Trönödal, tel  0270-364 14

Vemdalen Skallkungen den 27-28/9
Anmälan till Karl-Anders Karlsson  Bränna 2227  820 40 Järvsö, tel. 0651-472 01,  070- 211 08 20

Glöte den 23-24/10  
Upplysningar och anmälan: Daniel Byqvist Vik 9244 821 41 Bollnäs, tel. 0278- 230 07

För samtliga prov gäller följande:
Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress och tel.samt registreringsnr. och namn på hundens 
föräldrar. Använd blanketten som hämtas från SSF:s hemsida! Observera att bristfälligt ifyllda anmäln-
ingsblanketter ej godtas som anmälan. Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 14 
dagar före start, sent inkommen anmälan beaktas EJ !
Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
- Att hunden insjuknat, styrks med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa.
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas.
Startavgift 300 kr  sätts in på Pg 17 43 39 – 2 vid bekräftelse av start.
Ange namn och provplats vid inbetalning.
Rörliga jaktprov 16 augusti 2008-28 februari 2009
Anmälan:
Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnr. Insändes till Karl-
Anders Karlsson  Bränna 2227  820 40 Järvsö, tel. 0651-472 01 
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats 
(minst 3 dagar före provet.)
Startavgift 200 kronor sätts in på Pg 17 43 39 – 2  när domare och hundägare fastställt provdatum.
Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet. Ej utnyttjad start återbetalas endast 
mot veterinärintyg. Provledare Anders Näslund Lyckovägen 2 820 41 Färila, tel. 0651- 21006
Turordning ordinarie och rörliga prov
1. Egna klubbens hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar 
3. Hundar från övriga Nordiska länder
Vid alla jaktprov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.
Jaktprovsdomare som anmält start av hund.
Denna hund skall garanteras 1 start per dag. 
VANDRINGSPRIS för medlemmar i SSF/Gävleborg
Det åligger de hundägare som vill tävla om klubbens vandringspris ”Årets trädskällare” att skriftligen 
inkomma med de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på 
provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2008.
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Jaktprov Nedre Norrbotten 2008
Utlysta prov:

16-17 augusti, Kåbdalis/Tiellejaur
Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455

6-7 september, Arvidsjaur
Anmälan till Thore Öhgren  Borgarg. 11 A 93331 Arvidsjaur Tel: 0960-216 39

20-21 september, Arvidsjaur – Internationellt prov
Anmälan till Thore Öhgren  Borgarg. 11 A 93331 Arvidsjaur Tel: 0960-216 39

18-19  0ktober alt 25-26 0ktober, Arvidsjaur 
Anmälan till Mikael Samuelsson, Ventilgatan 13, 933 34 Arvidsjaur. Tel: 0960-21953

Rörliga prov:
Anmälan till: Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455

Anmälan.
För samtliga prov gäller att skriftlig anmälan som är bindande skall vara poststämplad senast 14 dagar 
före första provdag, använd blanketten i Ståndskall. Blanketten finns även att ladda ner från riksklubbens 
hemsida.
Startavgift.
Startavgifter för utlysta prov: 250 kr/start.(Gratis vid hundens första jaktprovsstart, gäller bara lokalklub-
bens medlemmar.)
Startavgifter för rörliga prov: 250 kr/start (Gratis vid hundens första jaktprovsstart, gäller bara lokalklub-
bens medlemmar) samt eventuell reseersättning till domaren.
Startavgiften betalas in på klubbens postgiro 48 95 27-2 i samband med anmälan. Vid utlysta prov kan 
startavgiften betalas på plats efter godkännande av anmälningsmottagaren.
För anmäld hund som bekräftats start och uteblir från provet återbetalas anmälningsavgiften endast mot 
uppvisande av läkar-/veterinärintyg.
Bekräftelse om start.
Bekräftelse om start sker per telefon under förutsättning att hundägaren lämnat telefonnummer och är 
anträffbar.
Samling och lottning.
Upplysningar om samlingsplatsen och tidpunkt för lottning erhålls i samband med bekräftelse om start.
Övrigt.
Lokalkubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa prov kan provtiden be-
gränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dagslängd.
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Bästa resultat
Norrbottenspets         
Hund  Ägare  Pris
Tunnersjöbäckens Wille  Mats Byström  Sollefteå  1:a junkl, 1:a junkk, hp
Aiko  Gunnar Orädd  Åsele  1:a jkl, 2:a jkk, cert, 2:a bhk
Nystängslets Clint  Staffan Jönsson  Sollefteå  1:a jkl, 1:a jkk,cert, BIR, BIS
Nystängslets Bäyla  Rickard Sundin  Tandsbyn  1:a jkl, 1:a jkk
SJCH Tova  Knut Holmberg  Hörnefors  1:a jkl, 2:a jkl
Finsk spets  
Hund  Ägare  Pris
Utterdalens Pajjo  Mats-Olof Mattsson  Backe  1:a ukl, 1:a ukk ck, 1:a bhk, BIR 
Sörlidbäckens Chili  Göran Hellström  Storuman  1:a jkl, 1:a jkk, cert, 1:a btk, BIM 
Tjäderfjäderns G Tikko  Rolf Eriksson  Bureå  1:a jkl, 1:a jkk, cert, 2:a bhk 
Sörlidbäckens Dex  Maria Johansson  Långsele  1:a junkl, 1:a junkk, ck, 3:a bhk 
Tallparkens Kira  Tommy Arnmark  Bredbyn  1:a jkl, 2:a jkk 
Orrmyrens Cato  Mikael Eriksson  Gideå  1:a valpkl, hp
Tallparkens Messi  Henrik Sjöström  Moliden  1:a junkl, 2:a junkk, hp
Spetsgårdens Kessu  Kjell Pettersson  Stöde  1:a ukl, 2:a ukk, ck, 4:a bhk
Kolgårdens Tutta  Joakim Byström  Själevad  1:a junkl, 1:a junkk, hp
Skalla  Per Tjärnlund  Härnösand  1:a ukl, 1:a ukk, hp
Högbackens Sissi  Jan-Gunnar Jonsson  Bredbyn  1:a jkl
Kolåsens Mi  Boris Sandström  Bredbyn  1:a jkl
Mickelsåsens Runja  Tore Jonsson  Örnsköldsvik  1:a jkl, r jkk
Tjäderfightens Aili  Berith Nordin  Åsele  1:a jkl
Sjch Tjäderfightens Troja  Berith Nordin  Åsele  1:a jkl, 4:a jkk
Tjärstubbens Atena  Göran Olsson  Själevad  1:a jkl, 3:a jkk
Ophera´s Irja  Roger Olsson  Sollefteå  1:a ökl, 1:a ökk
Tapperdalen Miina  Tony Ögren  Bollstabruk  1:a ökl, 2:a ökk

Utställning i Bredbyn 
23/2 2008
Domaren Ewa Widstrand dömde på ett förtjän-
stfullt sätt under en dag som verkligen visade på 
växlande väder. Ena stunden halv storm och en 
helvtimma senare ljuvliga solstunder. Nystängslets 
Clint drog längsta ståret när den långa dagen mötte 
sitt slut och ägaren Staffan Jonsson kunde glatt åka 
hem med BIS-pokalen i baksätet.

Utterdalens Pajjo BIR, Sörlidbäckens Chili BIM Nystängslets Clint BIS

clint 

BEST IN SHOw
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STORTJäDERN! Detta är inte ett bildmontage utan en helt 
otroligt stor avföring från en tjäder. I jäm-
förelse med snusdosan så ser man att 
"korvarna" är ungefär som avföring från 
en normalstor trädskällare. 

Är det någon som sett något 
liknande?
Tjädern lever i utkanten av Avasunds 
Camping i Storuman där Leif Öhgren har 
sin jaktcamp. Är det någon som vågar kom-
ma upp och släppa sin hund på marker där 
tjädern verkar vara en ren livsfara för våra 
små trädskällare? Ett tips från Storuman är 
att lämna kaliber 22 hemma och leta djupt 
i vapenskåpet efter älgbössan, för ett halv-
dant skott mot denna bjässen kan sluta med 
en katastrof för både hund och ägare!
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0970/202 08 Org nr: 894701-2806 
Adress: Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget. Hemsida: http://www.ssf-spetsar.nu

Styrelsen
Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com
Vice ordförande 
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Sekreterare 
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983  33 Malmberget, tel. 0970-202 08, e-post: ove.sjostrom@telia.com
Vice sekreterare 
Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaure tel. 0960-105 07, e-post: per.lundgren@arvidsjaur.se
Kassör  
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp, tel.0293/127 02, e-post: 097310280@telia.com
ledamot 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640-321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
ledamot 
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-152 97 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg, Söderhamn, Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, 
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå, Krister Mattsson, Jokkmokk
Avelsrådskommitté
Sammankallande - vakant
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Vakant
Finsk spets, valphänvisning:  
Daniel Byqvist, Vik 9244, 821 41 Bollnäs, tel. 0278-230 07, e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954-146 24, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940–557 54, 070-688 45 53. alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977–102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se
Priskommitté
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post  bengt.per@telia.com
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal, tel. 0651-165 17, e-post jaaan@swipnet.se
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitte
Åke Jonsson, adress se ovan, Ove Sjöström, adress se ovan, Ivar Karkiainen, adress se ovan.
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640-321 57
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post: ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,parakkag 14, 980 10 Vittangi, tel.0981-10767. stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20, e-post l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust och Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Matti Rimpisalo,Ångsågenvägen 2, 950 40 Töre, tel. 073-0249002 e-post: matti.rimpisalo@dynamate.se
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
Postgiro : 48 95 27-2
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-105 07, 070-6645570, per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Fredrick Forsgren, Punktv 3, 954 31 Gammelstad, tel. 0920-25 17 17,e-post: skogsfredrick@hotmail.com
Kassör: Krister Willman, Villebrådstigen 14, 974 55 Luleå. tel: 0920-663 18, 070-686 63 18. christer.villman@teila.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. tel: 0934-109 87
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln. tel: 0933-310 66
Västerbottens Lappmark
Postgiro :48 56 76-1
Ordf: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman, tel. 0951-107 32, e-post: pepe13@handelsbanken.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Fredrik Söderlund, Västeralnö 195, 894 95 Moliden, tel. 0660-37 90 69, e-post fredriksoderlund@tele2.se
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50 Backe. tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. tel: 0660-516 12
Jämtland/Härjedalen 
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com    
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson, Havsnäs 580, 833 95 Strömsund, tel. 0670-310 00, 070-257 13 27
Medelpad
Postgiro: 34 45 53-3 Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, tel. 0691-66 32 20, e-post spetsgardens@glocalnet.net
Sekr: Egon Rongdén, Berglundav. 1, 860 30 Sörberge, tel 060-57 00 62, 0705-13 14 33, egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 060-409 72, e-post matti.tovela@metso.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Anders Näslund, Lyckovägen 2, 820 41 Färila, tel. 0651–210 06, e-post: anders.naslund@wmdata.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, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96
Sydsverige
Postgiro:  91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson  Olsjövägen 27  772 70 SAXDALEN 0240-31112  styggberget@hotmai.com
Sekreterare: Carin Simonsson  Smedsvägen 9  772 40 GRÄNGESBERG 0240-22118  carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Tim Lindqvist  Irsta prästgård 7   725 97 VÄSTERÅS tel. 021-22192  tim.lindqvist@telia.se
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 SOLLEFTEÅ

Mikki. Äg. Reidar Andersson
Mikki. Äg. Reidar Andersson Skarnäbbens Sippa

Skarnäbbens Sippa
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