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Ledare

Innehåll Nr 4 • 2012

Då var det min tur att
skriva ledare inte direkt
något jag längtat efter då
man inte är speciellt bra att
skriva, men ska göra mitt
bästa att använda allt 9 år
kliniksvenska gett mig det
var mitt lilla försvarstal...

• Klubbnytt
• Jaktprov
• Skallkungen
• Nordiska
• Annonser

Lars Lindgren

• Utställningar

Börjar med att tacka för förtroendet att bli invald
som ledamot i riks på senaste årsmötet!

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

Det var med blandade känslor jag tackade ja till
uppdraget då jag aldrig jobbat inom någon förening
hade man ingen aning hur allt fungerade. Men
hitintills är jag enbart positivt överraskad tycker
det är toppen bra stämning och alla jobbar för våra
rasers bästa det är glädjande!
Lars Lindgren heter jag och är 42 år ung född i
Mörrum, men det var mest en olyckshändelse då min
far jobbade där ett år. Är trots allt tredjegeneration
Obbolabo så jag räknas som inföding trots att mina
första månader var i Mörrum, som tur var lärde jag
mig aldrig prata där! Ha ha.
Lever som särbo med Hanna och dottern Felicia
utan egna barn och har jobbat hela livet på
pappersbruket här i byn. Större delen som reparatör
och svetsare, men sedan 2006 har jag gått skift
som operatör i kokeriet. Även det har med mina
intressen att göra då skiftgång innebär mera lediga
dagar och stora möjligheter att lägga in sina egna
ledigheter som det passar, förutom sommaren då
alla “normala” önskar semester.

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

Mitt intresse för jakt väcktes mycket tidigt trots
att varken min far eller mor var jägare. Det blev
mest en tremening Gunnar som är ivrig jägare och
hade minkfarm som fick förbarma sig över slyngeln
som var intresserad av jakt. Något han gjorde

Ledare forts. sid 5

Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Omslagsfoto: Skallkung Kiepin Kaira
Äg. Tommy Jonasson
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 juni
3/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 september
4/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 november  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

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

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.Icke medlemmar 250.-

Raskompendium:
Medlemmar 150.Icke medlemmar 300.-
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mitt lynne men då jakten alltid varit nummer ett
så bedrevs ingen träning på höstarna för att sedan
träna ikapp allt då snön satte stopp för jakten.
Det blev för mycket tillslut med massa sjukdomar
och blodbrist så sedan år 2005 är man försoffad
slöfock.

Ledare forts...
med stor glädje och frenesi då hans egna barn inte
hade intresse för jakt. Gick nog inte en dag under
barmarkstiden då jag inte var på minkfarmen. Där
bedrevs diverse roliga saker med allt från skjutvapen
till fällor. Lyckades på något otroligt vis tjata så att
min far sökte licens och köpte en hagelbössa till mig
då jag fyllde 12 år en, det blev en Baikal 358.
Han fick nu följa en ivrig yngling allt oftare på
skytte, kan inte annat än imponeras över hans
tålamod. Minns ännu första skyttepasset, jag hade
bestämt mig för att skjuta upp asken med 25 skott
på diverse mål, såväl stillastående som uppslängda
men klarade bara 22 skott då var axeln helt blå och
mycket öm. På detta vis fortsatte det. Min far och
Gunnar fick hjälpas åt att stilla min iver tills jag var
stor nog för egna jakter, vilket jag nog tycktes vara
allt för tidigt.

Började då intressera mig allt mera för
precisionsskytte, mest på längre avstånd typ
fältskytte och lägger fortfarande rätt mycket tid på
detta vilket även fått upp intresset för vapenoptik
och handladdning. Har snart bara specialbyggda
bössor förutom Sako quaden som är slitvargen till
största delen av denna jaktform.
För att avsluta med lite av mina tankar runt SSF.
Något jag hoppas vi ska bli bättre på är att få fler av
hundarna ut på jaktprov, det spelar ingen roll vad
man tycker om prov och dess regler men det är ända
instrumentet vi har att utvärdera våra hundar på för
eftervärden!
Givetvis kommer aldrig alla hundar ut på prov men
att få en större andel att åtminstone starta på några
enstaka prov borde inte vara omöjligt!
Så alla ni som har ett hjärta för dessa jakthundar se
till att få tummen ur och starta på något prov det är
steg ett om vi ska utveckla våra raser jaktligt!

Köpte min första finne 1990, Vitmossens Sippi
blev väl ingen stjärna men tillräckligt duglig för
att jag skulle fastna för jaktformen. Är nu inne på
min fjärde och femte Obygdens Mitti och Kaitum
Dalens Nalli, båda lite av jaktidioter vilket jag trivs
bra med då man själv lider av samma diagnos.
Jakten med skällande fågelhund är för mig den
ultimata jakten, den kan bedrivas såväl ensam
som ilag med någon kompis. Man strövar fram i
markerna helt avslappnad i väntan på ståndskallen,
vilket ger gott om tid att studera saker i naturen.
När hunden väl börjar skälla får man utan stress
använda hela sin skicklighet som jägare till att
försöka överlista bytet och lyckas man stoppas
fågeln enkelt ned i säcken och man är genast redo
för fortsatt jakt. Att själv klura på vart viltet finns
och styra jakten dit är en stor del av tjusningen, även
att söka nya marker är lite av klondyke. Man kan
aldrig bli fullärd eller mätt på denna jaktform men
allt det vet ju alla ni som läser här redan så jag ska
inte predika mera för redan frälsta.

Lars Lindgren

Har även ett stort intresse för skytte. I slyngelåren
var det hagelskytte som gällde och jag tävlade flitigt
i skeet, trap och sporting, men sedan början av
1990-talet har hagelbössan fått samla damm. Började
då intressera mig för skidåkning och löpning och
lade 10år på det intresset med lika många Vasalopp
och diverse andra längre lopp. Är en utpräglad
tjurskalle/självplågare så dylika utmaningar passar

Kaitum Dalens Nalli
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Västerbottens
Lappmark

Årsmöte
SSF/Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten håller årsmöte

Medlemmar i
Västerbottens Lappmark
erbjuds att få information om
klubben genom e-post.

Lördagen den 9 februari 2013 i Piteå.
Plats: Röd byggnad (Ymer),
mitt emot Stadshuset.
Tid: Kl. 1300
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
och prisutdelning.
Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast den 12 januari.

Det enda man behöver göra är
att skicka ett mail till
sekreteraren med namn och
att man tillhör SSF Lappmarken.

Ytterligare upplysningar lämnas av styrelsen.

Thomas Jonsson

Domarutbildning
i Nedre Norrbotten

Mail:
Thomas.Jonsson@Brinet.nu

SSF/Nedre Norrbotten anordnar en teorikurs
för nya jaktprovsdomare

Mössa i Merinoull med SSF:s logga

18 maj 2013.

Plats: Älvsbyn
Även gamla domare som ej dömt
på sista tiden är välkomna.

SSF Medelpad har mössor med SSF:s logga
broderad. Mössorna finns i skön merinoull
eller i fleece. Mössan är svart och kommer
från Ullmax. Priset är endast 100 kronor!
Tillkommer frakt, 25 kronor, om vi ska posta mössan.

Anmälan till Markus Fougstedt
Tel: 0929-132 64, 070-682 03 31

Vi säljer även Ullmax övriga sortiment av
underställ, strumpor, m.m. (www.ullmax.se/
webshop.asp). Klubbmedlemmar har testat
grejorna under en säsong och är mycket nöjda.
Om Du vill beställa mössan eller något annat
ur Ullmax-sortimentet;
Ring eller skicka e-post till Mats Persson,
070-6947716, mats@dackhuset.net

Jalle leker med lillhunden
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Boktips...

Finskspetsvalpar
v.v.3

64år med
Finska spetsar

E.S22321/2006

Ukkos Jussi

U.S28400/2007 SEUCH FIJCH SEJCH

En hyllning till Finska spetsen. Av jägare för jägare.
Pris 250kr + porto Ring eller maila författaren
0926-3724038, e-post:bernt.o.nilsson@telia.com

Luokanjarkas Isabella

Karl-Anders Karlsson Järvsö
Tel 0651/47201, 070/3330635

Finskspetsvalpar
vv3
u SE JCH, SE UCH S22532/2008

Häggingåsens Ronja

(e Börknäs Kirro, u Viterlidens Tepi)
e SE UCH S38288/2003

Vassåsens Acko

(e Tapperdalen Nilå, u Spetsgårdens Kira)

/bilder till:

Patella ua.

Maila in manus

e
4unet.sn!
standskamlled@init
m
na
ts
nehålle

Parning rek av avelsrådet.
Svante Månsson.
Tfn; 0253-208 99 el 070-681 73 63
svante.mansson@gmail.com

Märk filerna

Ordinarie jaktprov kan vid svåra yttre förhållande
och ej påverkbara händelser, komma att flyttas
vad gäller ort och/eller datum.
Om det då uppstår möjlighet att ta in fler anmälningar, ska detta läggas ut på:

www.tradskallare.se under ”Nyheter”.
Detta kan ske med kort varsel. Jaktprovsintresserade medlemmar
hittar dagsfärsk info om flyttat prov enligt ovan.
Eller genom att ta kontakt med provledare för
det prov man är intresserad av.
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Hundutställning i Jokkmokk
SSF/ÖVRE NORRBOTTEN anordnar utställning
för finsk spets och norrbottenspets i Jokkmokk.

Lördag den 9 februari 2013
Utställningsplats: Ridhuset

Domare: Ulf Ottoson
Veterinärbesiktning: Kl. 09.00. Bedömning: Kl. 10.00

Anmälan: Senast Söndag den 27 januari 2013 till:
Ove Sjöström Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget Mobil: 070-1302545
Anmälningsavgift: Valpklass 6-9 månader 0 kr. Övriga klasser 300 kr.
Inbetalning via bankgiro 5937-0841 eller på plats.

Servering!

Välkomna till Jokkmokk!

Årsmöte SSF Västerbottens kustland
SSF/Västerbottens kustland håller årsmöte

Lördagen den 2 februari 2012 i Robertsfors
Plats: Pro-lokalen. Tid : Kl. 15.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt prisutdelning och fika.
Motioner skall vara Mats Larsson Aspvägen 23, 918 31 Sävar tillhanda senast 18 januari
Alla medlemmar hälsas Välkomna!

OBS! Hundutställning i Robertsfors söndag 3/2

Hundutställning i Robertsfors
Söndag 3/2 2012
SSF Västerbottens Kustland inbjuder
Till utställning för finsk- och norrbottenspets.
Plats: Åströms markentreprenad (gamla vägverkets lokaler)
Domare: Vakant
ID-vaccinationskontroll mellan 08.00-09.00
Första start 09.00

Anmälan och upplysningar:
Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, 070-2693970
Sista anmälningsdag den 18/1 2012
Anmälningsavgift betalas på plats eller plusgiro 346536-6
250 kr/ vuxen hund, 75 kr valp och gratis för färdig utställningschampion
Fika, korvförsäljning och möjlighet att värma sig inomhus.
Parkeringsmöjlighet finns på området.

Välkomna!
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Utställningar
för år 2013
Lokalklubb
Övre Norrbotten
Norrbott. Kust och Inland
Nedre Norrbotten
Västerbottens Kustland
Västerbottens Lappm.
Ångermanland
Jämtland/Härjedalen
Medelpad
Gävleborg
Mellansverige
Sydsverige

Datum
9 feb
2 mar
30 nov
3 feb
24 mar
16 nov
16 feb
25 maj
9 nov
21 apr
8 dec
9 juni
10 feb
10 aug
7 april

Dag
Lör
Lörd
Lörd
Sön
Sön
Lör
Lör
Lör
Lör
Sön
Sön
Sön
Sön
Lör
Sön

Ort
Jokkmokk
Kalix
Luleå
Robertsfors
Åsele
Storuman
Bredbyn
Östersund
Vemdalen
Stöde
Gudmundsbyn
Alfta
Mora
Malung
Västerås

Krister Vennberg med
hans hanhund Zakko.
Bilden är från ett av höstens jaktprov där det här ekipaget gått till
pris varje start.
Jag tycker bilderna visar husse och
hund på ett sätt som speglar deras
förhållade på ett fint sätt.
- Det här är ett mycket trevligt
ekipage att umgås med i skogen.
Göran Östlund
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Kontaktperson
Roger Strandelin
Maria Engström
Per Lundgren
Mats Larsson
Berith Nordin
Berith Nordin
Jeanette Nilsson
Ewa Widstrand
Ewa Widstrand
Lea Torvela
Lea Torvela
Jan Andersson
Inge Groop
Inge Groop
Göran Eriksson

E-postadress
strandelin@telia.com
maria@hassesreklam.com
per.lundgren@arvidsjaur.se
mats_256@hotmail.com
tjaderfightens@hotmail.com
tjaderfightens@hotmail.com
jensing@telia.com
ewa.widstrand@telia.com
ewa.widstrand@telia.com
lea.torvela@glocalnet.net
lea.torvela@glocalnet.net
jaaan@swipnet.se
inge.groop@se.pwc.com
inge.groop@se.pwc.com
styggberget@hotmail.com

Jaktprov Vilhelmina

2012-08-20
Häggingåsens Thai
Miranda Frings Högland ............................83 p

19-20 augusti

s
Vä

Spetsbackens Nelli
Leif Lidman Skellefteå ................................82 p
Luokanjarkas Raija
Simon Rudin Lycksele ................................52 p
Börknäs Rokki
Daniel Bergqvist Vilhelmina ......................50 p
Mitti
Lars Lindgren Obbola ................................50 p

o t t e ns L
ap
t e rb
pm

ar
k

Följande hundar gick till pris:

SS
F

Under provet i Vilhelmina blev det svalare väder.
Under söndagen startade 12 hundar och måndag
deltog 9 hundar. Snittet på fåglar blev för båda
dagarna 2,1 FM/hund. Förläggningen på skidstugan fungerade utmärkt och med god hjälp av Leif
Lidmans hustru och Miranda Frings i köket flöt det
hela utmärkt. På söndag hade vi en gemensam middag på Lilla Hotellet med utsökt mat och service.

2012-08-19

Roger Eriksson och Ann-Kristine Persson

KaitumDalens Nalli
Lars Lindgren Obbola ................................79 p

Tarro

Linadalens Osku
Per Sjögren Lycksele ...................................70 p
Wilda
Daniel Eriksson Norsjö ..............................64 p
Röjbackens Ari
Max Matslofva Orsa ...................................60 p
Spetsbackens Nelli
Leif Lidman Skellefteå ................................57 p
Spetsbackens Rekku
Mikael Ryden Skellefteå .............................51 p

Vinnare
Häggingåsens Thai

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

16 februari 2013
Plats: Tjärnstugan i Bredbyn
Bedömningen börjar kl. 10.00
Domare: Ewa Widstrand
Upplysningar och anmälan:
Susann Olsson, Fredagsvägen 3, 89430 Själevad. Tel 0660-378 286
Anmälan tillhanda senast 7/2 –2013
Anmälnings avgift : Valpklass gratis , övriga klasser 300 kr
Betalas på lokalklubbens bankgironr. 263-4749

Servering i Tjärnstugan.
Välkommna önskar SSF Ångermanland
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Jaktprov Åsele

2012-08-17
Linadalens Osku
Per Sjögren Lycksele ................................. 79 p

2012-08-16

Med stor förväntan träffades 14st hundförare inför
årets första jaktprov i Martin Marcussons jaktkoja
i Åsele. Efter en solfattig sommar så bestämde sig
solen att göra en insats vilket gjorde det tufft för våra
hundar i 20-gradig värme. Det var med stor spänning som ekipagen drog iväg vid 07-tiden då rapporter från skogen tydde på sämre tillgång på fågel.
Under både 16 och 17 hade vi 2,2 FM i genomsnitt
för alla 14 hundar. Efter första dagen kunde vi se att
följande hundar gick till pris:
s
Vä

o t t e ns L
a
t e rb

Spetsbackens Nelli
Leif Lidman Skellefteå .............................. 74 p
Mårran
Torbjörn West Obbola ............................. 68 p
Kolåsens Kira
Per-Olof Nilsson Vittangi ......................... 58 p
Börknäs Rokki
Daniel Bergqvist Vilhelmina...................... 55 p

pp
m

Pötbobäckens Alka
Lars Krantz Ockelbo ................................ 84 p

Amir
Ylva Jonsson Kristineberg ......................... 52 p

k

SS
F

Pötbobäckens Alka
Lars Krantz Ockelbo................................. 52 p

ar

2012-08-16

Tunnersjöbäckens Tindra
Stefan Nordström Sollefteå ....................... 81 p

Ett särskilt tack riktas till Anette Marcusson för all
service med lunch och middag och kaffe. Tack även
till Martin Marcusson som markansvarig och alla
domare som gjorde en utmärkt insats.

Linadalens Osku
Per Sjögren Lycksele ................................. 80 p
KaitumDalens Nalli
Lars Lindgren Obbola .............................. 70 p

Ann-Kristine Persson
provledare

Tjäderfjäderns Haidi
Birgitta Jonsson Fredrika .......................... 59 p
Luspnäsets Donna
Marie-Louise Ahlqvist Dorotea................. 58 p
Mårran
Torbjörn West Obbola ............................. 55 p

Vinnare
Pötbobäckens Alka
Lars Krantz & Alka

Gemensam middag

Per Sjögren & Stefan Nordström
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Malåprovet
Malåprovet bjöd i år på strålande sol på lördagen
och 23 grader varmt. Fågeltillgången var bättre än
väntat eftersom det ryktats om dålig föryngring.
Fem av åtta hundar gick till pris varav ett förstapris av Tålsmarks Tiger ägare Bengt Wahlin Umeå
på 85p. Amir ägare Ylva Jonsson Kristineberg fick
69p och ett andrapris. Söndagen var det mulet och
ca 15 grader så förutsättningarna var riktigt bra. det
var 6 hundar till start, och vinnare för dagen blev
Kolåsens Kira ägare Per-Olov Nilsson med 57p.
Sörlidbäckens Gaila fick även hon 57p men hade då
flera fm än Kira.
Tack till alla hundägare och domare för ett trevligt
prov och kväll med den traditionsenliga tjädermiddagen som är uppskattad. Det är Eva-Marie
Bidström och Marita Andersson som hjälper till
med matlagning så tack till dem. Vi ses förhoppningsvis nästa år i Malå.

Tålsmarks Tiger äg. Bengt Wahlin Umeå

Malå
t
e
v
o
pr

Tjädermiddag

o t t e ns L
ap
t e rb
pm

k
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s
Vä

ar

Resultat Söndag
Kolåsens Kira Per-Olof Nilsson Vittinge............................................57p
Sörlidbäckens Gaija Lars Fredriksson Umeå......................................57p
Överstjuktans Lisbeth Salander Tomas Oskarsson Skellefteå..............54p
Amir Ylva Jonsson Kristineberg.........................................................53p
Sörlidbäckens Girja Tomas Lundgren Luleå.......................................44p
Klingermyrans Rossi Torbjörn Renström Malå..................................14p

re
Vinna iger
arks T
Tålsm

SS
F

Resultat Lördag
Tålsmarks Tiger Bengt Wahlin Umeå.................................................85p
Amir Ylva Jonsson Kristineberg.........................................................69p
Sörlidbäckens Gaija Lars Fredriksson Umeå......................................56p
Klingermyrans Rossi Torbjörn Renström Malå..................................50p
Viterlidens Kaiho Kurt-Lennart Öhman Adak..................................50p
Kolåsens Kira Per-Olof Nilsson Vittinge............................................48p
Sörlidbäckens Girja Tomas Lundgren Luleå.......................................47p
Överstjuktans Lisbeth Salander Tomas Oskarsson Skellefteå..............15p

Valberedningen

Gå jaktprov!

Riksstyrelsens kassör
Ivar Karkiainen har avsagt sig
omval som kassör och ledamot i
riksstyrelsen vid nästa
årsmöte 2013.

Har du aldrig startat på ett jaktprov
förr så bjuder vi på startavgiften
(inom Ångermanland)
Styrelsen SSF Ångermanland

Efterlyses ny kassör!
Valberedningen efterlyser förslag på personer inom
klubben som har intresse och kunskaper som
kassör. Om du sitter med dessa kunskaper eller har
vetskap om personer inom klubben som har det så
lämna kontaktuppgifterna till
sammankallande:

Medlemmar i Mellansverige

Vill du ha snabb information
från klubben?
Mellansveriges medlemmar erbjuds
information via e-mail från klubben.

Jan Jatko
tel. 0978-108 23, 076-810 73 63,
e-post: helena.bjornstrom@spray.se
Valberedningen

Sänd din e-post adress till sekr.
Ronney Skoog, mail: ronney@skoog.biz

Årsmöte SSF/ÖVRE NORRBOTTEN

Kallelse till årsmöte: Söndag den 24 februari 2013 kl. 13.00
Lokal: Stationshuset i Porjus
Ärende: Enligt stadgarna Prisutdelning
Motioner skickas senast den 6 februari2013 till:
Gunilla Falk Pl. 601 962 99 Jokkmokk

Styrelsen, Välkomna!

Årsmöte SSF Jämtland – Härjedalen
Lördagen den 2 Februari 2013
kl. 17.00 på Hotell Älgen Östersund.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, diplom och prisutdelning.
Dagordning, verksamhetsberättelse och regler vandringspriser kommer att
finnas på www.tradskallare.se -Lokalklubbar-Jämtland/Härjedalen –
Klubbinformation-Vandringspriser. Anspråk på vandringspriser, motioner
och anmälan till middag skall vara sekreteraren tillhanda senast 15 januari.
Har din hund tagit 1:a pris på jaktprov, blivit SUCH och/eller SJCH anmäls
också till Ewy Carlsson tel. 073-042 45 50, 0684-30346 eller
ewycarlsson@spray.se senast 13 januari.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!
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Häggingåsens kennel
deltog med fyra hundar
på Skallkungen!

Känns fantastiskt
– Det här känns helt fantastiskt och aldrig hade jag
kunnat tro att någon av mina hundar skulle få såna
framgångar. Inte i min vildaste fantasi kunde jag tro
att min lilla jaktmaskin Tepi skulle nedärva sådana
jaktanlag. Jag har haft stor tur också med att få bra
valpköpare till valparna jag fött upp, säger Daniel
Byqvist.

Text: Rävper Andersson

De fyra hundarna från Häggingåsens som ställde
upp i SM-tävlingen är Häggingåsens Ronja, Häggingåsens Dexter, Häggingåsens Tess och Häggingåsens Thai. Tess och Thai är dessutom kullsyskon.

Simon Nordin med sin Häggingåsens Dexter.

Inför Skallkungstävlingen hade SSF ordnat ett
20-tal jaktprovrutor på Hällefors jaktskytteklubbs
marker på 110.000 hektar, för att kunna gardera
sig om det fanns varg på någon av rutorna. Om
varg dök upp kunde man kunna byta provruta,
allt för att i största mån minimera riskerna för att
hundarna skulle råka ut för vargangrepp.

Daniel Byqvist med sin Viterlidens Tepi,
mamma till fyra av årets Skallkungsdeltagare.

Under sista helgen i september arrangerades
Skallkungstävlingen, SM för trädskällare, i
Hällefors. I tävlingen ställde fyra finnspetsar
från samma uppfödare upp.
Sydsvenska skällande fågelhundsklubben, SSF,
arrangerde SM för trädskällare – Skallkungstävlingen – i Hällefors den 29-30 september. Med i
tävlingen fanns fyra finnspetsar från Häggingåsens kennel.
Daniel Byqvist, ägare av kenneln, har jagat med
finnspetsar sedan 1998, då han skaffade sin första
egna trädskällare. Den första valpkullen togs 2008
på den egna tiken Viterlidens Tepi, då han även registrerade kennelnamnet Häggingåsens. Härifrån
kommer bland annat Häggingåsens Dexter, som
ställde upp i stt andra raka SM.

Förra årets Skallkung, Akroyds Pirjo, är med sin
ägare Leif Hedlund var direktkvalad för att få vara
med i årets tävling. De andra deltagarna kom från
övriga lokalklubbar i Sverige och har genomgått
ett uttagningsprov inför tävlingen.
Rävper Andersson
frilansskribent jakt o fritidpress.
0693-140 13, 0730-69 34 78
www.jaktojagare.se
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Årsmöte
SSF Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte

Lördagen den 19 januari 2013
Tid och plats:
Kl. 13.00 i Tjärnstugan, Bredbyn
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Vi kommer att försöka skaka liv i predatorjakten
från och med i år igen, förhoppningsvis så kommer intresset att bli högt så att det blir intressant
och spännande.
Resultat kommer att redovisas löpande under tävlingens gång på nedanstående adress:
http://www.ssf.skucku.se/rovdjur/predatorjakten.
htm
Poäng tilldelas varje skjutet/fångat vilt efter nedanstående skala

Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren
tillhanda senast den 19 december!

Välkomna!

SSF Medelpad håller
årsmöte
Söndagen den 3:e februari kl. 15.00

Räv.......................... 70p
Mård....................... 70p
Grävling.................. 50p
Mink....................... 50p
Kråka,Skata............... 5p
Vitfågel..................... 5p
Nötskrika,Kaja.......... 5p

Restaurang Brandstation,
Köpmangatan 29, Sundsvall
Årsmötesförhandlingar och prisutdelningar.

Skicka uppgifter om skjutet vilt till:
Kela Sifvertsson. Skucku 226. 84040 Svenstavik
kela@skucku.se. Tel: 0687-51048, 070-2853017
Efter mötet subventionerad
supé och "jaktsnack".

Bilder på diverse fångat/skjutet vilt under jakten
ger ett plus i kanten. Pris till vinnaren kommer att
delas ut på årsmötet 2013 Även kommer det att
lottas ut pris bland deltagarna.
Styrelsen SSF Jämtland/Härjedalen

Motioner ska vara sekreteraren
Anita Hästdahl, Parteboda 221,
841 92 Ånge eller via e-post:
anita.hastdahl@hyrverkab.se
tillhanda senast den 2/1 2013.
Då vi måste boka maten i förväg behöver
vi Din anmälan till supén senast den
25:e januari till kassören Matti Torvela, tel.
060-40972, 070-2672020,
eller matti.torvela@metso.com

Välkomna!

Styrelsen SSF Medelpad
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Den finska spetsen

för tunt skallparti, snipigt nosparti, tunn underkäke
och vanligt förekommande är också ett brant stop.
Jag efterlyser ett bredare skallparti hos hanhunden,
markerade okbågar och inte ett alltför brant stop,
dessa attribut förstärker könsprägeln. Vidare bör
öronen inte vara allt för brett ställda, längden bör
vara något längre än bredden och vara styva. Halsen bör vara kraftig och ha massa samt av tillräcklig längd vilket förbättrar balans i rörelse. Många
hundar lider idag av en alldeles för rak front och
en icke tillräckligt tillbakalagd skuldra. Skuldran
bör framträda i en vinkling omkring 25- 30 grader
i förhållande till lodlinjen. En korrekt vinkling av
skuldra innebär ett bättre fäste för bröstpartiet och
ett bättre fäste i fronten. Betydelsen av en god vinkling i skuldran är ett funktionellt framställ, 75 %
av vikten vilar på fronten. Framstället ger höjd och
längd i galoppen. En god vinkling av framstället ger
ett skonsammare nedslag och hunden blir funktionellare och uthålligare. Bröstpartiets djup bör räcka
ner till armbågen och vara av en god längd. Om inte
så föreligger risk för brant buklinje som vittnar om
ett bröstparti som är för kort och för trångt. Det
måste finnas utrymme för lungor och hjärta! Jag anser att många av dagens hundar saknar eller brister i
många av dessa viktiga attribut.
Ryggen hos finnspetsen ska vara stark och inte ge efter vid rörelse. Korset ska luta i ca 30 grader i förhållande till horisontplanet. Bra vinkling i knä och has
vid trav och galopp bidrar till en utökad uthållighet
hos hunden i jämförelse med en hund som lider av
bristfällig vinklig. Svansen bör vara relativt lång och
bäras i en båge på sidan av låret. Svans, öron, resning
samt färg är adelsmärket hos finnspetsen. Dessa kriterier bör uppnås om hunden bedöms vara av CK
kvalitet. Pälsen ska vara av medellängd och något
längre vid manen och byxorna. Finnspetsens hårlag
bör vara av en grövre karaktär för att vara tillräckligt
funktionell. Mentaliteten hos finnspetsen gör onekligen den till en så kallad enmanshund, en tillgiven
och arbetsvillig hund som följer matte eller husse
med stor entusiasm. Dessa rastypiska egenskaper
bör inte manipuleras utan mentaliteten hos finnspetsen ska fortsatt vara den som hos en enmanshund. Vidare vill jag belysa problematiken med
många hundars alldeles för raka front. Mätningen
sker över manken och resultatet av en sådan mätning blir en felaktig höjd i förhållande till en väl
utlagd skuldra.
Då jag avslutar mitt värv som exteriör domare efter 35 år finner jag det lämpligt och nödvändigt
att framföra viss kritik och anmärkande rörande
rasens utveckling. Min förhoppning är att dessa
nyss nämnda problemområden hos finnspetsen tas

Finnspetsen har hänfört den nordiska jägaren i
drygt ett sekel. Med tilltalande färg, utsökt jaktförmåga och med en behaglig mentalitet gör rasen till en ypperlig jaktkamrat. Kort sagt; ögats
fröjd och villebrådets tämjare! Många raskännare menar idag att finnspetsen inte håller den
exteriöra standarden som rasen uppvisade under
1980-talet. Jag och många andra menar att under föregående nämnda årtionde fanns det en
homogen grupp av goda hundar. Hur ser det ut
idag? Jag menar att det finns en viss problematik
hos rasen, brister och avvikelser. Dessa problem
ska jag försöka att belysa och klargöra. Min förhoppning är också den att ett krafttag görs för att
stävja en negativ utveckling genom ett fokuserat
och målmedvetet arbete av rasklubben, uppfödare och raskunniga.
Jag har haft finnspets i närmare 50 år och jag värnar
om dess anatomiska status! Jag har haft förmånen
att finna två goda vänner och mentorer i Juho Pertola och i Rune Samuelsson, dessa två är enligt mig
att betrakta som de främsta kynologerna i norden.
Dessvärre är de båda bortgångna och kan inte ge
sitt utlåtande vad gäller rasens utveckling men jag är
övertygad om att de hade reagerat och betraktat den
som oroväckande. Hur kan man då stävja en sådan
oönskad utveckling? Jag vädjar till rasklubbens ledning som har möjlighet att bli mer aktiv i domarutbildningar. Rasklubben bör också ställa allt hårdare
krav, utbilda arrangörer och kalla på raskunniga
domare. Många domare är alltför generösa och till
följd av detta flitigt anlitade, dessa domare stjälper
emellertid rasen och dess utveckling. Vi skördar idag
frukten av en misskött exteriör och mentalitet. Jag
är långt ifrån ensam om denna oro, gamla kollegor,
uppfödare och jaktkamrater delar den samma oro
rörande finnspetsens utveckling.
Jag fick förmånen att under tidigt 1970-tal närvara
under en domarkonferens i Helsingfors och lyssna
till professor Patsamas föreläsning. Patsama poängterade den problematik som föreligger hos rasen,
bl.a. dess nosparti med dålig underkäke. Denna
dåliga underkäke yttrar sig i att tänderna inte får
plats och bildar därför en så kallad hajprofil. Detta
är tyvärr ett kvarstående problem. Följderna av sådan problematik yttrar sig även i det vanligt förekommande tandbortfallet i över- och underkäke.
En annan brist hos rasen är enligt mig den dåliga
könsprägeln, i dagsläget anser jag att även de bästa
hundarna lider av bristande könsprägel. De har allt
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Kommentar till Tore Strandgårds artikel:
Tore skriver om att den Finska Spetsen är en enmans
hund. Här måste vi skilja på hundar med pondus
och egen integritet, och hundar med dålig mentalitet.
En finsk spets får vara reserverad och tala om att den
inte tycker om att bli tagen i, men den får absolut
inte göra utfall, eller bita ifrån sig.
Det vi idag ofta ser i utställningsringen är hundar
med flyktbetende när domaren ska kolla tänder och
testiklar.
En Finsk domare Risto Tuomaninen sa en gång på
en Riksutställning i Sverige, att det ska vara mycket
jävlaranamma i en Finsk Spets, dock ska man skilja
på detta och dålig mentalitet.
Den exteriöra standard vi i dag har på den Finska
spetsen har formats av de exteriördomare som bedömt rasen. Grunden för exteriören på den Finska
spetsen anges i rasstandarden från Finland som äger
rasen.
SSF har här mycket små möjligheter att påverka.
En väg vi har är då de exteriördomarkonferenser
som anordnas ca vart 8-10 år på våra raser.
Det Tore gör här är att rikta en direkt kritik mot sina
domarkollegor, att vara alltför generös i sin bedömning och med det stjälpa rasen och dess utveckling.
Vad gäller den senaste exteriördomarkonferensen
den 14-15/3 2009, som Tore anser vara ett stort
misslyckande, så är ju det så att detta var en konferens, vilket innebär att deltagare på konfersen ska
vara delaktig i att tycka till om de raser som presenteras. Ingen av de närvarande exteriördomarna
yttrade sig över den föredragning som gavs på den
Finska Spetsen. Här hade man ju möjlighten att påverka men tog den inte! Utifrån detta faktum är det
viktigt att notera, att Tore inte tog tillfället i akt, att
på exteriördomarkonferensen påtala för sina kollegor att de är alltför generösa i sin bedömning.
Och påtalat vad han anser vara rätt i bedömningen
av den Finska spetsen.
Från SSF närvarande den då sittande ordföranden
samt ytterligare en ledamot från riksstyrelsen.
SSF har inga möjligheter att påverka utbildningen
av exteriördomare som sker i SKK:s regi.
Däremot har vi, som många andra rasklubbar ett
krav, på att de som till oss söker om att bli exteriördomare på våra raser, ska ha deltagit på praktisk jakt
eller jaktprov, för att se hur våra hundar fungerar i
arbete.
SSF Riksstyrelse g.m.
Ordf. Lennart Jönsson

på största allvar och att ett målinriktat arbete mot
en bättre exteriör standard påbörjas snarast. Det är
inte speciellt svårt förstöra en ras men betydligt mer
komplicerat att bygga upp och komma tillrätta med
problem som uppstått.
Med senaste exteriördomarkonferensen ännu i
färskt minne, som för den finska spetsen var ett
stort misslyckande framstår det helt klare den stora
brist på kunskap och insikt hos de människor som
klubben idag lutar sig mot. Mer eller mindre förvanskade berättelser från klubbens barndom som
har som enda uppgift att framhäva sig själv för inte
heller rasen framåt. Det utgör endast ett bevis på det
egna tillkorta kommandet.
Låt oss nu alla vi som vurmar om rasens fortlevnad
aktivt arbeta för en bättre hund, exteriört och mentalt! Jag vill avsluta med att delge Er läsare två bilder
som får uppvisa den problematik rasen lider av men
jag vill också kasta ljus på hur en god vinklad hund
ser ut.

Bilden ovan fungera som ett utmärkt exempel på en
hanhund med rätt könsprägel, god resning, utmärkt
färg och med goda extremiteter.

En lätt tik med rak front, kort hals och med en
farmskjuten skuldra. Markeringen anger hur skuldran optimalt borde vara anlagd. Saknar stramhet i
sin rygglinje. Otillräckliga vinklar i knä och hasled.
Tore Strandgård
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Avelsråden för finsk spets
Jaktegenskaper, avel och jaktprov
Jag tänkte denna gång resonera lite runt söket hos våra finska spetsar. Till min hjälp och
utgångspunkt har jag framtagen jaktprovsstatistik utifrån de gamla reglerna. Jag kommer att
titta på statistiken samt visa ett sätt att utvärdera sökmomentet. Detta för att bedöma reglernas
trovärdigt och funktion, det är nämligen skillnad på jaktprovsstatistik och utvärdering av
provregler. Jag kommer också att återkoppla till en del tänkvärt gällande både nya och gamla
jaktprovsregler. Men jag vill börja med att rikta ett stort tack till Egon Rogden som
samman ställt data utifrån flera års jaktprovsresultat. Diagrammen är mycket tydliga
och illustrativa och visar på trenden för, i detta fall, söket hos den finska spetsen från 1997
till 2011. Till denna statistik har jag sedan gjort normalfördelningskurvor över sökpoängens
utfall åren 2006 och 2010. Detta för att försöka utvärdera reglerna för söket och se hur
väl den stämmer överens mot en sannolik verklighet. Hur eller om man tidigare har haft
någon ansats till att utvärdera jaktprovsreglernas funktion vet jag inte. Men vi börjar med
jaktprovsstatistiken.
Jaktprovsstatistik
Vi har som avelsråd många gånger poängterat att det är de enskilda egenskaperna som är
viktiga inte priser eller pristagarprocent. Det är egenskaperna som bör utvärderas och följas
upp utifrån jaktproven. Tidigare redovisad jaktprovsstatistik har inte fyllt sitt syfte som något
slags utvärderande avelsinstrument, om det nu varit meningen. Den har enligt oss enbart varit
användbar som avläsning över hur skogsfågeln fluktuerar eller hur stark fågelstammarna är
eller har varit i respektive region. Något man också fått höra en del om är hur man tycker att
söket hos våra hundar blivit sämre. Men man har inte kunnat belägga det på ett någorlunda
trovärdigt sätt. Troligtvis har man kanske dragit hela rasen över en kam när man själv sett/
dömt en eller några enskilda individer i skogen med sämre sök. Det är nog ingen av oss som
dömer hundar med en sådan regional spridning och mängd, att vi kan dra slutsatser som
är representativa för hela rasen. Möjligtvis kan man dra slutsatser som gäller för en viss
region eller lokal blodslinje. Men nu har vi statistik sammanställd över jaktegenskaperna
utifrån jaktprovsreglerna, och hur de har utvecklats för hela rasen. Här nedan följer statistik
gällande söket hos den finska spetsen på jaktprov utförda från 1997 till 2011. Den visar
medelvärdet för alla prov och år samt en mer långsiktig trend för tikar respektive hanar

18

Man ser en tydligt stigande långsiktig positiv trend för båda könen. Att vi har den utvecklingen
är inte konstigt. Söket har diskuterats och lyfts fram mycket under senare år, vilket bör visa
sig i statistiken. Vidare är nog söket den egenskap som är lättast att utvärdera hos individerna
och därmed lättast att utveckla. Att söket ska fortsätta att utvecklas i samma takt är mindre
troligt. Att ligga på en nivå runt 7- 8 i medeltal är nog det optimala. Detta om vi kopplar det
till en så kallad normalfördelningskurva, på ett trovärdigt sätt. Ligger vi högre kommer det
troligtvis in felkällor som bedömningsinflation eller felkonstruerade regler.
Utvärdering av sökmomentet
När man gör en sådan här presentation som dessutom är positiv, så bör man även utvärdera
och reflektera över reglernas tillförlitlighet och vilka felkällor som kan tänkas finnas. En sak
som bör uppmärksammas är reglernas tydlighet, eller hur väl domarkåren tolkning av reglerna
överensstämmer sinsemellan. Det vill säga hur tydliga och lättolkade gränsdragningen mellan
poängstegen är. Detta för att minska risken för felbedömningar domarna emellan. En annan
viktig fråga är om vi har drabbats av bedömningsinflation. Det vill säga att man ger högre
sökpoäng än vad hundarna egentligen förtjänar, av olika anledningar.
Normalfördelningskurva
Ett sätt att försöka få en bild av dels hur provreglerna fungerar och om det förekommer
bedömningsinflation/felbedömning är att sätta in resultaten i en så kallad normalfördelningskurva.
Om sökpoängen är snedfördelade jämfört med en tänkt normalfördelningskurva finns en
uppenbar risk att det är omedveten eller medveten felbedömning av söket som ligger bakom
trenden och inte ett utslag av rätt utförd avel. Jag tog fram en fördelningskurva för 2006 och
2010. Sökpoängsfördelningen blev enligt följande för hanar respektive tikar:

Hanar 2006
70
60

Frekvens

50
40

Hanar

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6
Sökpoäng

19

7

8

9

10

11

För hanarna år 2006 ser vi en något oregelbunden triangelformad kurva, med för hög frekvens
med 8 poängare. Man kan även se att frekvensen 5 och 6 poängare kunde vara något högre,
så att den motsvarar 9 och 10 poängarna. Som ni ser finns det en stapel med 11 poäng. Den
motsvaras av antal avbrutna prov (0 poängare), vilket till en del motsvaras av hundar som
tappat kontakten med provgruppen. Hanarnas medelvärde över sökpoängen ligger på 7,68.
Tikar 2006
120
100

Frekvens

80
Tikar

60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sökpoäng

Även på tiksidan är frekvensen 8 poängare för hög, samt för låg frekvens 7 poängare.
Det kan tyda på svårigheter att tolka poängstegen i provreglerna rätt. Det kan också vara
bedömningsinflation som ligger bakom. Det vill säga att både tikar och hanar får bättre
sökpoäng än vad de skulle ha haft av någon anledning. Noterbart är att det tenderar att vara
samma ”problem” för hanar och delvis tikar år 2010 nedan. Tänkvärt är också att frekvensen
0 poängare mellan könen är mer jämt fördelade 2006 än 2010. Tikarnas medelvärde för
sökpoängen ligger på 7,31.
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Här kan man se att hanarnas kurva i stort följer normalfördelningskurvan med undantag för
det höga antalet 8 poängare. Det vill säga samma fenomen som vi sett både hos tikar och hos
hanar 2006. Även antalet 10 poängare är högt. Man skulle alltså kunna säga att vi troligen
gett för många 8 och 10 poängare samtidigt som vi har för få 6 eller 7 poängare. Med de
nya reglerna kommer sannolikt andelen uteslutna hundar att minska. Detta då vi numera
”lagligt” kan använda pejlen på jaktprov. Här har vi en potentiell felkälla, då vi sannolikt
alltid kommer att ha en andel hundar som enligt reglerna borde uteslutas.
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Tittar vi på tiksidan så har vi ett relativt trovärdig utfall, med den i mina ögon, jämnaste
normalfördelningskurva. Något som är noterbart är att ingen tik uteslutits på proven av någon
orsak. Sannolikheten för detta är nog mycket liten. Det skulle kunna vara en indikation på
att hanarna tenderar att ha vidlyftigare sök, sämre följsamhet, större intresse för exempelvis
älg eller kanske mer troligt, att man inte följt provreglerna för uteslutning på tiksidan? Här
skulle man kunna tänka sig fler 5 poängare och färre 8 och 10 poängare. På hanhundssidan
var frekvensen 8 poängare markant för hög. Det ser inte ut att vara fallet på tiksidan, eller det
är i alla fall inte lika framträdande.
Sammanfattningsvis kan man säga att frekvensen 8 poängare är oroande högt både
2006 och 2010. Det i sin tur kan antyda att det kan vara ett regeltolknings problem eller
bedömningsinflation, där man ger högre sökpoäng än vad hundarna egentligen förtjänar, av
olika anledningar. Här hade man kunnat gå djupare och analysera sökets två grund delar
nämligen poängen för fart och vidd. Men det har man frångått i statistikupplägget sen en
tid tillbaka. Det i sin tur innebär att man måste gå igenom prov för prov och se hur man
kryssat söket, men mer om det nedan. Kurvorna för tikarna och hanarna är förskjuten något
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åt höger, samt att det är ett högt sökmedelvärde både på tik- och hanhundssidan. Detta kan
dels bero på att det är den bättre delen av våra hundar som kommer på prov samt att vi
selekterat för egenskapen i aveln. En annan orsak kan vara en viss bedömningsinflation vilket
normalfördelningskurvorna eventuellt indikerar. Denna förskjutning bör försvinna med de
nya reglernas sökkonstruktion. Skulle den inte göra det så har vi definitivt någon slags
bedömningsinflation, men det blir eventuellt en senare fråga att titta på.
Felkällor
Några saker som rör provreglerna och som kan förvränga statistiken vill jag beröra. Det är
kryssningen och kopplingen till söket, medelsöket kopplat till minuspoängen generellt, samt
riskerna med ”felaktig” pejlanvändning. Något som framförts i diskussionerna runt söket i de
tidigare provreglerna, har varit bristande korrelationen mellan kryssning och poäng. Frågan
är om inte kryssmarkeringen för söket i de tidigare reglerna borde ha omarbetats så att den
följt poängskalan bättre, eller tagits bort helt. Samma sak gäller de nya reglerna. I dagens
provregler trycks det mycket på att söket ska kryssas rätt i förhållande till erhållna sökpoäng.
Man har i och med det valt att fortsätta jobba med en regelkonstruktion som tidigare vållat
en del ”problem”? Här skulle jag vilja framhäva de tidigare använda poängen för momenten
fart och vidd. Känslan är att de hittills varit det viktigaste och tydligaste instrumentet
för att belysa söket hos en individ. Det är också det som vi avelsråd jobbat mycket med i
vårat avelsarbetet med enskilda individer. Siffror är ofta relativt lätta att följa upp och arbeta
med samt utvärdera om de är rätt upplagda. Kryssningen för felpoängen har varit och är
fortfarande dåligt upplagd. Här borde man dels ha fler och tydligare alternativ, samt samlat
ihop alla minuspoängsmoment. Hit hör även poängavdrag vid för stort medelsök, vilket är
ytterligare en potentiell felkälla för sökpoängen. Varför inte ta in den som en del av de andra
felpoängerna som redovisas. En del av det ovan nämnda är av mer kosmetisk natur, andra
delar är viktigt om man vill kunna utvärdera rasens utveckling i olika moment framöver. Det
är också viktigt om vi vill ta reda på hur bra provreglerna fungerar. En annan sak är hur väl
man lyckas implementera reglerna i domarkåren. Många är de som fortfarande resonerar i de
gamla systemet för fart och vidd.
Pejlanvändningen
Jag tittade lite på pejlanvändningen i de prov som kommit in till mig fram till presstop. I en
del fall pejlas hundar som är 1-2 kilometer bort. Hur länge hunden varit borta när pejling
görs framgår sällan, och har inte heller varit något krav. Dessa individer hade sannolikt, i
normalfallet, uteslutits då de varit utom hörhåll oavsett orsaken härtill. Nu klarar de sig från
uteslutning då man kan pejla en hund som varit borta farligt länge. Andelen uteslutna hundar
som normalt skulle klassas som för vidsökta, kommer troligen att minska eller försvinna
helt. Dessa individer blir i och med det en potentiell felkälla i statistiken. Ofta får man höra
hundägare framhålla sökvidder upp mot 600-1000 meter som något eftersträvansvärt. Troligt
är att dessa hundar med ”svårighet” går att använda i skogen utan pejl. Här vill jag också
poängtera att ett rimligt sökavstånd motsvaras av ungefär 250-450 meter enligt nya och gamla
jaktprovsregler. I flera fall har hunden pejlats men det framgår inte annat än som ett kryss i en
ruta. Frågan om pejl är knuten till varg problematiken och är mycket förståelig samtidigt som
det gäller att hitta bra lösningar. Det finns utan tvekan stor potential i pejlen om den används
rätt.
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Slutord
Hanteringen gällande söket i aveln är inte något problem. Det mesta pekar på att vi jobbat
rätt. Utfallet av det nya upplägget för söket blir både intressant och lite oroande att följa.
Det gamla systemet med enskilda poäng för fart och vidd var lättöverskådligt och lättarbetat
ur avelshänseende. Det nya systemet är inte lika tydligt och lättavläst. Ett problem som
kan följa i pejlens spår är om vi får en ökande andel hundar med bristande förighet och
samarbetsvilja, som inte kommer att synas i provresultaten. Känslan vi har är att vi redan
idag har en växande andel hundar med för vidlyftigt sök och dålig kontakt med föraren. I de
nya provreglerna premieras vidden mer än farten vilket ytterligare kan spä på problemen.
Sökbilden får vi inte förskjuta så att vi tappar fokus på det som är dagens idealsök.
Enligt provreglerna ska det ligga på 250-450 meter. Tappar vi fokus finns en risk att vi
snart kommer att ha hundar som enbart jagar för egen del, där ägaren springer efter med pejl
och skjuter fågel (jaktidioter)? Men det kanske är framtiden? Det är nog viktigt att vi inför
nästa revidering utvärderar provreglernas olika moment och funktion ur ett avelsperspektiv.
Det bör så långt det är möjligt vara enskilda jaktegenskaper som står i fokus, och inte pris och
prisgränser. Viktig är också tydligheten mellan poänggränser/steg i enskilda moment, och att
utvärderingsmöjligheterna är bra.

Plats: Ishallen. Domare: Vakant
ID-vaccinations kontroll kl 9.00-10.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 10.00
Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel 070-668 05 22
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 15 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
POSTGIRO nr 485 676-1
Valpklass 50:- Veteranklass 150:- Övriga klasser 300:Servering finns i isladans värmestuga.

Besök gärna Åsele Vintermarknad på fredagskvällen
Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar,
samt Stövare, blandade raser.
Norrbottenspets och Finskspets på söndag.
Varmt välkomna!
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UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

SS
F

Avelsråden finskspets

Fort Hjort Nalli vann
Allhelgonaprovet på
rekordpoäng

Efter genomgång av dagens prov och bastu bänkade
sig hundförare och domare till den obligatoriska ärtsoppan ( med varm punsch för den som så önskade
). Sedan resonerades det om jakt, jaktprov och våra
hundars alla förtjänster till långt in på kvällen. Ett
annorlunda inslag var dessutom skytte med lasergevär. Det var före detta skidskytten Ola Lundström
som tagit med sig ett sådant och det gavs tillfälle
att känna på svårigheterna på skjutvallen. När det
gäller resultatet av skyttet nöjer jag mig med att
nämna, att bara två skyttar skötte sig utmärkt, det
blev många ”straffrundor” för oss övriga.

Traditionen med ett jaktprov baserat i Överkalix
under Allhelgonahelgen upprätthölls även i år.
Nytt högkvarter sedan i fjol är Raabgården i
Nybyn, med provrutorna i huvudsak lokaliserade
i norra delen av kommunen.
In i det sista var det tveksamt om provet över huvud taget skulle bli av. Bitvis besvärande snödjup
som gjorde det svårt att nå alla provrutor med bil,
dessutom hot om kyla, som i så fall skulle göra föret så skarpt att hundarna skulle ta skada. Det var
de överhängande hoten. Kontroll av snödjupet och
noggranna studier av väderleksrapporterna under
dagarna innan provet resulterade till slut i att vi beslöt att köra.
En annan faktor som inte är minst viktig när det gäller jaktprov med skällande fågelhundar är tillgången
på fågel. Det var också lite oroande, eftersom årets
föryngring varit den sämsta sedan mitten och slutet
av sjuttiotalet. Vi tycktes ändå ha noterat fler fåglar
i våra marker nu på senhösten, även om dom varit
mycket skygga och suttit dåligt för våra hundar.
Det var tolv hundar anmälda, men startfältet begränsades av tillgången på domare och begränsat
antal provrutor beroende på älgjaktens slutspurt.
Det innebar att antal starter begränsades till sex på
lördag och sju på söndag.

Söndagen mötte med ett lätt snöfall, termometern
visade strax över nollan och det var helt vindstilla
och det gjorde att det var betydligt muntrare miner
bland hundförarna. Dom hade begränsats till fem,
efter två sena återbud.
Det visade sig att den optimismen varit befogad.
Först in från skogen var Sörlidbäckens Ferra som
hade haft tre fulla jobb på lika många tjäderhönor,
alla funna i träd. När provet summerats blev det 82
poäng, ett segerresultat, trodde vi då. Det var dessutom domaren Roger Eklunds första etta efter tio
års dömande.
Jahtitaigan Tanu gick ännu en gång till pris med 61
poäng och Zakko tog sin femte trea på lika många
starter.
Sist in från skogen kom Anders Morin och hans tik
Fort Hjort Nalli. Hundföraren med krampkänningar efter vandringen i en par decimeter snö och en del
klättrande i berg, men man anade att det gått bra.
Nalli hade börjat med ett jobb på en orrtupp som
sedan övergick i två förnyade skall innan hon var färdig med den fågeln. Sedan följde ett tjugo minuters
skall på en tjädertupp och det hela avslutades med
ett fullt jobb på en tjäderhöna. Det enda som fattades var ett finnande i träd, men det hade inte varit
möjligt för domaren att konstatera det momentet.
Nallis uppvisning resulterade till slut i 90 poäng,
den högsta som nåtts på klubbens egna prov i lokalklubbens trettioåriga historia. Det är dessutom värt
att notera att det var domaren Tord Isakssons debut
och en bättre början är väl svårt att få.

När deltagarna samlades på Raabgården på lördag
morgon var vädret ändå förhållandevis bra, ett par,
tre varmgrader och knappat någon vind gjorde att
man andades en viss optimism.
Skygg fågel, nämnde jag inledningsvis och det var
verkligen något som präglade lördagens prov. Det
positiva var att det fanns fågel på alla provrutor men
dom hade lätt att ta till vingarna och hundarnas
fågelkontakter resulterade nästan undantagslöst i
några få skall. Två undantag fanns dels Zakko som
nådde 51 poäng och ett tredjepris efter ett sex minuters jobb på en tjädertupp, dels den unga hanen
Jahtitaigans Tanu, som med ett fullt jobb på en tjäderhöna och två korta skall under minuten på ytterligare två, till slut nådde 71 poäng. Hade bara en av
de fåglarna suttit längre hade ettan varit klar.

Vinnare
alli
Fort Hjort N
90p!
24

Resultat
Hund
Ägare
Resultat lörd./sönd.
Fort Hjort Nalli S23163/2008............... Anders Morin, Kalix..............................9 p (0) – 90 p. (1)
Junkbodas Tikka S32869/2007.............. Mattias Enström, Boden.......................9 p. (0) – 31 p. (0)
Jahtitaigan Tanu SE48830/2010............. Sven Erik Lindmark, Boden................71 p. (2) – 60 p. (3)
Akira S57071/2007............................... Paulus Savilahti, Suokolojärvi.............8 p. (0) – startade ej
Zakko S31501/2008.............................. Krister Vennberg, Luleå......................51 p. (3) – 53 p. (3)
Sörlidbäckens Ferra S21895/2009.......... Ola Lundström, Boden.........................5 p. (0) - 82 p. (1)
Resultat från övriga utlysta prov i Norrbottens Kust o Inland
18 – 19 augusti i Råneå
Zakko S31501/2008.............................. Krister Vennberg, Luleå......................47 p. (0) – 55 p. (3)
Maximus S35902/2009.......................... Tord Isaksson, Kalix-Nyborg.............21 p. (0) – startade ej
Niku S64706/2008................................ Per Erik Nilsson, Sandträsk.................startade ej – 9 p. (0)
1 september i Pålkem
Junkbodas Tikka S32869/2007.............. Mattias Enström, Boden...................................... 66 p. (2)
Jokipenan Tepi S47411/2006................ Magnus Törqvist, Råneå...................................... 55 p. (3)
22 -23 september i Överkalix
Zakko S31501/2008.............................. Krister Vennberg, Luleå......................59 p. (3) – 22 p. (0)

Kalixutställningen 2013
SSF/NKI inbjuder till den årliga utställningen för finsk spets och norrbottensspets.

Datum: Lördagen den 2 mars 2013.
Plats: Kalix Naturbruksgymnasium (skyltning från E4).
Domare: Ewa Widstrand, Offerdal.
Tid: Bedömningen börjar kl 10.00 (Id och vaccinationskontroll från kl 09.00).
Anmälan och övrig info: Skriftlig anmälan senast den 15 februari till:
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, 0923-13729, 070-6319461.
OBS! Vid utlandsregistrerad hund skall en kopia på stamtavlan bifogas anmälan.
Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga 300 kr.
Avgiften betalas in på BG 5588-9927 i samband med anmälan.
Glöm inte att ange vilken hund det gäller.

Servering kommer att finnas på plats. Varmt välkomna till Kalix!

Årsmöte 2013 Norrbottens Kust och Inland
SSF/NKI har årsmöte lördag 26/1 2013 kl 14.00
i Missionskyrkans lokaler mitt i Råneå, Tallhedsvägen 5.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Skriftliga motioner från medlemmar till årsmötet skall vara styrelsens
sekreterare tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Välkomna!
Styrelsen
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Provledarrapport från Internationella provet i Arvidsjaur 6-7 okt 2012.
Provvädret var miserabelt med ihållande regn båda dagarna. 7st hundar kom till start, alla finnspetsar.
Förhoppningarna att göra bra resultat, var lågt ställda vid lottningen. När lördagsproven var redovisade,
var bilden en helt annan. Kiepin Kaira kom hem med 93p i bagaget, en bravad som går till historien. Den
hunden har samma inställning till hur ett dagsverke ska genomföras, som Markus Hellner, när han stirrade
Northug i ögonen på Tour de ski. Tre hundägare var domare, alltså saknades åtta domarinsatser. Utan Per
och Pär Lundgren, samt Mikael Samuelssons insatser hade provet knappt kunnat genomföras. Ett stort tack.
Det finns en del hundägare som vill gå många prov, men en domarutbildning, icke. Ofta för att det tar
för mycket tid från jakten, men att utnyttja andras fritid det går utmärkt. Tänk efter var vi hamnar på sikt.
Evert Lindberg
Provledare
Lördag
Hund
Kiepin Kaira
Joikom’s Sacko
Tikka
Akroyd’s Keena
Linadalens Oona
Predator’s Jesse

FM
3
2
2
5
2
1

F
3
2
2
5
2
0

Poäng
93
50
47
45
31
3

Pris
1:a
3:e
0
0
0
0

Söndag
Hund
Kiepin Kaira
Linadalens Oona
Predator’s Jesse
Joikom’s Sacko
Akroyd’s Keena
Tikka
Jokipenkan Tepi

FM
2
1
3
3
2
3
1

F
2
1
3
3
2
1
1

Poäng
69
66
61
56
52
50
18

Pris
2:a
2:a
3:e
3:e
3:e
3:e
0

Segervrål av Kiepin Kaira

Cacit

Vinnare
a
Kiepin Kair

93p!

Tommy Jonasson och provledare Evert Lindberg
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förnyat skall. Slutpoängen blev 84. En strålande
insats av en så ung tik, speciellt sett efter de rådande
förutsättningarna.

Klubbmästerskapet SSF Nedre Norrbotten
22-23 september 2012
2012 års klubbmästerskap i Nedre Norrbotten
gick av stapeln 22-23 september i Arvidsjaur med
provmarker belägna uteslutande i naturreservatet
Reivo. Till start kom 6 hundar på lördagen och 7
på söndagen. Av dessa hundar var samtliga finska
spetsar utom en.

Söndagsmorgonen bjöd på ett i stort sett identiskt
väder. Frosten låg på marken, himlen var klar
och vinden var stillsam. Dock verkade fåglarna
fortfarande strunta i dessa förutsättningar. Det
skygga beteendet kvarstod och de höga resultaten
uteblev. Sju hundar till start och endast två gick till
pris. Latanjarkas Nikku skällde ihop 63 poäng och
Vikborgs Ketty fick två gammeltuppar att sitta tiden
ut. Kettys slutpoäng skrevs till 67. Ägare i nämnd
ordning är Tobias Nilsson och Roger Hellgren.
Det blev sålunda att lördagens resultat stod sig
och Nedre Norrbottens klubbmästare 2012 heter
Kira och ägs av Bengt Stenberg i Arnemark.
Undertecknad får anta att vi kommer se mer av
denna tik i framtiden.
Jag avslutar provledarberättelsen i vanlig anda.
Jag kan inte nog understryka vikten i att våra
jaktprovsdomare ställer upp och låter våra hundar
prövas i tjäderskogen. Ett stort tack till Mikael
Samuelsson, Jonny Nilsson, Per Lundgren och
Gunnar Andersson som ställde sina domarinsatser
till förfogande och gjorde klubbmästerskapet
genomförbart.
Markus Fougstedt Provledare

Lördagsmorgonen bjöd på ett strålande
septemberväder med morgonfrost, molnfritt och en
obefintlig vind. Dock skulle det visa sig att fåglarna
var tämligen svårhanterliga för hundarna. Kanske
var det den påbörjade lövfällningen som spelade sin
roll, kanske var det andra faktorer som människan
med sin vetenskapliga läggning är oförmögen att
förstå sig på.
Förmiddagsekipagen vittnade om skygga fåglar och
många okonstaterade skall vilka tystnat helt utan
förklaring.
Lite annorlunda blev det dock när eftermiddagens
provgrupper började komma in till stora stugan
i Reivo. Rönnbäckens Tilde, helgens enda
norrbottenspets, hade skällt ihop 71 poäng och ett
andrapris. Ägarna heter Gösta & Brita Andersson.
Det fanns dock en hund som helt bröt dagens
mönster. Bengt Stenbergs 2-åriga tik Kira hade
presterat 3 primärskall med fulla skalltider samt ett

Foto: Roy Nilsen

Resultat
Lördag					
Ägare
P
Kira
Bengt Stenberg
84
Rönnbäckens Tilde G&B Andersson
71
Akroyd’s Kiivi
Leif Hedlund
61
Akroyd’s Keena
Lennart Vesterberg 55
Latanjarkas Nikku Tobias Nilsson
55
Akroyd’s Tara
Kent Berglund
25
Söndag
Vikborgs Ketty
Latanjarkas Nikku
Akroyd’s Kiivi
Akroyd’s Keena
Akroyd’s Tara
Kira
Rönnbäckens Tilde

Ägare
P
Roger Hellgren
67
Tobias Nilsson
63
Leif Hedlund
49
Lennart Vesterberg 42
Kent Berglund
41
Bengt Stenberg
26
G&B Andersson
21
27

Jaktprov

Arvidsjaur 8-9 sep
Reivo var som vanligt provplats, med bra väder
båda dagarna. På lördag startade 9 hundar, på
söndag 8 hundar. Samtliga finnspetsar.
Totalt noterades 57 finnandemöjligheter, vilket får
betraktas som bra, med tanke på att föryngringen
inte varit den bästa.
Av 17 starter, resulterade 14 i att hundarna gick till
pris. Det visar att det var bra klass på hundarna.
Bäst gick Joikoms Sacko, som med sina 80p,
kvalificerade sig för Skallkungen.
Som vanligt gjorde provledare och domare ett
mycket bra jobb, och skall ha ett stort tack för detta.
Resultat
Ägare
Daniel Nilsson
S-E Lindmark
Tommy Olsson
Anton Burman
Sandra Laestander
Magnus Törkvist
Kjell Sundström
Ken Hjerpe
Pär Lundgren

Söndag
Hund
Joikoms Sacko
Predator’s Jesse
Ukkos Nalli
Jahtitaigans Tanu
Fort Hjort Hera
Reivos Rissi
Skarjaks Frode Estil
Viterlidens Paras

Ägare
P
Ken Hjerpe
80
Kjell Sundström
76
Tommy Olsson
69
S-E Lindmark
65
Magnus Törkvist
60
Daniel Nilsson
51
Sandra Laestander 16
Pär Lundgren
0

s
Vä

o t t e ns L
ap
t e rb
pm

ar

k

SS
F

Lördag 		
Hund
Reivos Rissi
Jahtitaigans Tanu
Ukkos Nalli
Kaitum Dalens Milla
Skarjaks Frode Estil
Fort Hjort Hera
Predator’s Jesse
Joikoms Sacko
Viterlidens Paras

P
70
68
66
61
60
59
53
50
0

Mården får sig en omgång! Foto: Gunilla Falk

Vinnare
cko
Joikoms Sa

Årsmöte Västerbottens Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller årsmöte

Lördag 09 februari klockan 13.00.

Välkomna!

Plats: Brukshundsklubbens lokal i Åsele efter Sörnoretvägen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner till årsmötet ska vara sekreteraren tillhanda senast 09 januari.
28

Storseleprovet

Söndag
Stärkta efter lördagens bastu och goda samkväm
gav sig ekipagen ut en efter en. Dagen skulle visa
sig vara en riktig vinstlott för Junkbodas Twiggy!
Jaktprovet genomförs mitt i brinnande älgjakt så
provytorna kan besökas av älghundar om oturen är framme. Junkbodas Twiggys husse, Tomas
Lindberg ringer provledningen på söndagmorgonen och meddelar att det står två älghundar och
skäller ståndskall på hans provyta. Eftersom det
finns reservytor i området dirigeras ekipagen om
och Twiggy får där sitt koppel struket. När domaren Lennart Jönsson meddelar hundföraren
att provet börjar, drar Twiggy iväg som ett skott
och påbörjar en minnesvärd dag i provskogen. Tiken skäller orre resten av provtidens tre timmar
och herrar Jönsson/Lindberg får springa sig svettiga efter den vilt jagande Twiggy. Innan domaren
förkunnar att provtiden är ute har Twiggy hunnit
med tre klockrena fulla skall och dessutom kryddat dessa med ett förnyat skall samt två finnanden
i träd och full pott på söket. Junkbodas Twiggy
slutar på 89p och vinner därmed den stora pokalen och koras till Storseleprovets vinnare 2012.
Grattis!

20-21 okt 2012

Årets upplaga av Storseleprovet bestod av nio
ekipage fördelat på sju finska spetsar och två
norrbottenspetsar. Det bjöds på utmärkta förutsättningar utifrån årstiden och trots årets
dåliga föryngring i västerbottens inland presenterade en del provytor riktigt skapligt med
fågel. Fåglarna som hundarna fick jobba med
var i år oerhört skygga och bestod nästan uteslutande av gammal fågel. Det krävs lite extra av
hundarna under den här typen av förhållanden.
Storseleprovet gör blott sitt andra år och inkörningsproblemen från 2011 har suddats ut. Provledningen fick förra året ta emot en hel del negativ kritik för upplägget och har i år rättat till de
detaljerna. En minskning av startande ekipage
samt en tydligare attityd med strikta starttider
har löst alla problem med tidsaspekterna. I år
flöt allt på bra! 2011 deltog 13 st ekipage, vilket
kanske var lite väl optimistiskt med facit i hand.
Lördag
Topptrion efter lördagens vedermödor bestod i:
1. Mitzi äg. Lennart Jönsson 61p
2. Häggingåsens Ymer Äg. Niklas Stöök 60p
3. Pötbobäckens Gry Äg. Mattias Åkerstedt 59p
Kvällen avslutades med middag och sedemera
bastu i Järjagårdens utmärkta förläggning. Tror att
fler i sällskapet instämmer när det påstås att stämningen var tämligen gemytlig.
Oerhört trevlig samvaro!

Bästa resultat:
1. Junkbodas Twiggy.............. 89p
2. Kaitum Dalens Nalli............ 67p
3. Mitsi................................... 61p

Junkbodas Twiggy äg. Tomas Lindberg
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Provledare
Göran Helström/Peter Persson

andra placering individuellt.
Skallkungen 2011, Akroyd´s Pirjo tog 63p andra
dagen och knep därmed en hedrande tredje plats
och bäst av de Svenska hundarna.
Lagtävlingen
Lagtävlan resulterade i en klar seger för det
Finländska laget på 208 poäng, Sverige tvåa på 185
poäng och Norge trea på 119 poäng.
Lennart Jönsson och Lauri Keränen tackar alla
deltagare för deras fina insatser och gratulerar alla
pristagare.

Nordiska
Mästerskapen
5-7 oktober 2012

Sen vill vi rikta ett stort tack till de markansvariga
och alla domare som ställde upp och dömde alla
hundar med exemplariska redovisningar av
proven.

Provledarrapport
Arrangerande lokalklubb var SSF JämtlandHärjedalen. Förläggning på Åsarna skicenter,
provområden i Börtnan, Rätan, Brynje och
Vemdalen. Vi, Lennart Jönsson och Lauri Keränen
hade fått uppdraget och fötroendet att sitta som
provledare på de Nordiska Mästerskapen 2012.
Bisittande var Finlands lagledare Jarmo Ahtinen.
Startfältet bestod av fyra representanter från
Finland, Sverige och Norge.
Sveriges representanter var de fyra högst
placerade från fjolårets Skallkung, det skiljer lite
i hur varje land tar ut sina representanter.
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Foto: Roy Nilssen

Fågeltillgången i år är inte bra
De markansvariga inom SSF J-H, har lagt ner ett
stort arbete på att ändå hitta områden som håller
en del fågel, och de ska ha ett stort beröm för att
de i detta magra år lyckats skaka fram så pass bra
områden med fågel. Första dagen var det bara en
hund som gick tom och andra dagen fyra.
Väderutsikterna var inte bra inför helgen och första
dagen bjöd på både blåst och regn, trots detta så var
antalet FM i snitt/hund 2,2.
Dag två
Andra dagen skulle klarna upp vilket den inte
gjorde, vinden avtog men det var till och från ett
ihållande regn, vädret bidrog nog till att antalet FM
i snitt/hund skönk till 1,8.
Första dagens resultat gjorde nog att spänningen
lite grann försvann då två hundar utmärkte sig med
mycket bra resultat.
Här toppade Sulkamäen Sisu på 82p, tätt följd av
Kiepin Kielo på 80p, båda finska hundar.
Dessa resultat skulle visa sig hålla för första och

Lennart Jönnson överlämnar priset till årets vinnare Juha Lilja.
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Sverige

Foto: Roy Nilssen

1. Akroyd’s Pirjo
Ägare: Leif Hedlund

Foto: Roy Nilssen

irja

2. TjäderlekensflinM
Ägare: Per-Arne Ho

3. Fort Hjort Trix
n
Ägare: Egon Rongdé

a

s Is
4. Våtsjöbergeton
ss
Ägare: Börje Sven
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Finland

Foto: Roy Nilssen

1. Kotirovan Tassigona, Torneå
Ägare: Raimo Johan

Foto: Roy Nilssen

2. Kiepin Kielo

evar, Malax

Ägare: Thommy Sv

Foto: Roy Nilssen

Foto: Roy Nilssen

Sisu
3. Sulkamäen nd
a
Ägare: Juha Lilja, Va

4. Lexan Ralli

ala, Ylivieskaw

Ägare: Tapio Rauh
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BERNERS TRANSPORTBILAR

DIN KOMPLETTA
TRANSPORTBILSLEVERANTÖR
Slå en signal eller kom in och prata bil med oss.
Stort eller litet, nytt eller begagnat.
Tomas Hammar, 063-57 47 47
Fredrik Gustavsson, 063-57 47 08
Ingemar Persson, 063-57 47 45

Hofvallsgränd 1 | 063 - 57 47 00

Kennelägare som sponsrat
provytorna:

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Åflodalens: Lennart Jönsson
Sörlidbäckens: Göran Hellström
Skarnäbbens: Mattias Åkerstedt

LANDSBYGDENS JÄGARE
HÄRJEDALEN

Styggbergets: Göran Eriksson
Loukanjarkas: Jan Andersson
Utterdalens: Ulf Jonsson
Bratthögens: Nisse Söderberg

SATSAR PÅ UNGDOMARNA

Obygdens: Stefan Olofsson
Brattstans: Sören Adill

www.jagarnasriksforbund.se/harjedalen-avd.php

Tajgans: P-G Johansson
Röjåsens: Sonja Falkestedt
Odensalaskogens: Helena Hansson
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Norge

Foto: Roy Nilssen

1. Tiukka

ren

t. förare Lars Lindg

Ägare: Tore Björnbe

Foto: Roy Nilssen

2. Kajsa

neseth

Ägare: Tomas Helge

Foto: Roy Nilssen

Foto: Roy Nilssen

3. Kiro

ne

Ägare: Hermann Au

a
4. Fort Hjort Hill
t
Ägare: Tore Björnbe
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MEDIUM
Alla hundar 11-25 kg

Medelstora hundar

med unika egenskaper
och särskilda behov

MEDIUM för alla hundar 11-25 kg
Health Nutrition – för alla stadier i livet
MEDIUM Junior ger valpen en trygg och harmonisk uppväxt från avvänjning upp
till 12 måndader.
MEDIUM Adult hjälper den vuxna hunden att hålla idealvikten från 12 månader
till 7 år.
MEDIUM sortimentet består av 9 individuellt anpassade foder för alla olika
stadier i livet. Läs mer på www.royalcanin.se

Medlem i vår Breeder Club?
Besök vår hemsida och läs mer.
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Resultat Nordiska Mästerskapen 2012
1:a Nordisk Mästare 2012 Sulkamäen Sisu,ägare Juha Lilja, Vanda Finland, 82p 1-pris CACIT.
2:a Kiepin Kielo, ägare Thommy Svevar, Malax Finland, 80p 1-pris r-CACIT.
3:a Akroyd´s Pirjo, ägare Leif Hedlund, Piteå Sverige, 63p 3-pris
4:a Tjäderlekens Mirja, ägare Per Arne Hoflin, Ljungdalen Sverige 62p 3-pris.
5:a Våtsjöbergets Isa, ägare Börje Svensson, Sollerön Sverige, 60p 3-pris.
6:a Kiro, ägare Herman Aune, Stören Norge, 58p 3-pris
7:a Kotirovan Taiga, ägare Raimo Johansson, Torneå Finland 46p.
8:a Lexan Ralli, ägare Tapio Rauhala, Ylivieska Finland 41p.
9:a Fort Hjort Hilla, ägare Tore Björnbet, Trondheim Norge 39p.
10:a Fort Hjort Trix, ägare Egon Rongdén, Sörberge Sverige 24p.
11:a Tiukka ägare Tore Björnbet, Trondheim Norge 22p.
12:a Kajsa ägare Tomas Helgeneset, Grinder Norge 7p.

Lagtävlan:
1:a Finland................ 208p
2:a Sverige................ 185p
3:a Norge..................119p
Sulkamäen Sisu
Äg. Juha Lilja, Fin

Nordiska Mästerskapen 2012

Kielo
2:a Kiepin ev
ar, Fin

Äg. Thommy Sv

Sisu
1:a SulkamLiäljae, nFin
Äg. Juha

FOTO: ROY NILSSEN
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Staffan Forsslund

Ett intressant projekt
I vintras fick jag en förfrågan av vår ordförande
Lennart Jönsson om jag kunde tänka mig att
digitalisera riksstyrelsens sekreterararkiv. SSF hade
upprättat ett intranät med tillhörande webbhotell,
där man från och med då skulle lagra all väsentlig
information och att hyresvärden svarade för
säkerheten, daglig back up m.m.
Bakgrunden till detta nytänkande var vad som
hände i samband med Krister Mattssons frånfälle:
Gode mannen tillät inte SSF att få tillgång till
Kristers dator för att kunna kopiera de kataloger
som berörde SSF. Inte ens med hjälp av SKK:s
jurister gick det, då blev svaret att datorn inte fanns
kvar!

Staffans ruta

Svenska Kennelklubben har varit frikostiga och
anslagit en summa pengar för ändamålet. Eftersom
det är viktigt att rädda framförallt data kring
vår svenska ras norrbottenspetsen, vars nutida
utveckling i stort sett hänger samman med SSF:s.

Skallkungstävlingen
2012

När detta skrivs så är 1.200 st dokument skannade
och utlagda på intranätet i katalogen ”Historiska
arkivet”. Det är ungefär en tredjedel av det material
jag fått från riksstyrelsens sekreterare Tommy
Lannemar. Materialet omfattar 7 flyttkartonger och
i varje kartong kan det vara ganska stor spridning
rent tidsmässigt, därför är det ganska lönlöst att
försöka välja ut vissa tidsepoker, utan det mest
ändamålsenliga är att ta arbeta sig igenom varje
kartong för sig, oavsett om jag tycker att vissa
pärmar är mindre intressanta än andra.

I ett svagt ögonblick erbjöd jag mig att ställa
upp som domare vid årets skallkungstävling.
SSF/Södra är ju vår minsta lokalklubb och
domarbristen var stor. Arrangemanget var
ypperligt och allt fungerade klanderfritt, under
förutsättning att man inte befann sig i skogen
med sin hund. Regn extremt skygga fåglar
och periodvis tomma marker, trots tidigare
inventeringar, är ju någonting som kan ge både
finalisten och arrangören gråa hår.

Eftersom jag hade lyckan att bli invald som medlem
i SSF:s första styrelse vid vårt första ordinarie
årsmöte i Luleå 1968, tycker jag mig ha en viss
objektiv överblick finns över vår verksamhet.

Andra dagen hade jag den stora äran att få bedöma
titelförsvararen Akroyd´s Pirio. Två finnande var allt
som förekom trots att tiken matade på bra i söket,
det renderade till en plats i kön. En gång tidigare har
jag haft lika stor tur i lottningen som domare. Det
var vid landskampen i Kemijärvi, då jag fick döma
den dubble finske skallkungen Vilma. Vad hände?
Jo, två ekorrskall på 4,5 timmar! Ibland så är det
som bekant upp och ibland ner, framförallt när det
gäller jaktprov under senhösten, helgen efter vann
Pirio bronsmedaljen i Nordiska!
I sådana här sammanhang är det alltid någon som
drar den verkliga nitlotten. I år var det ekipaget som
gick nio timmar utan ett enda uppflog!!

Vår klubb har gått igenom flera stormar eller
kontroversiella frågor genom åren, som har fått en
helt oförtjänt stor publicitet, som medfört att vår
specialklubb setts med andras ögon som en tämligen
svajig sammanslutning. I andra sammanhang skulle
samma frågor ha varit av mycket mycket mindre
dignitet.

Staffans ruta
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Varför har det blivit så?
Orsakerna var naturligtvis flera. En var att det
fanns många lycksökare i denna nystartade bransch.
Föreningskunskapen var på väldigt många händer
låg. Jaktformen kräver smidighet och ett visst
mått av god fysik och skarp syn, därför passar den
bäst för yngre envisa personer, vars föreningsvana
och rutin i övrigt inte nått sin kulmen. Under
en viss tid var överklagandena från jaktprov till
lokalklubb vidare till riksstyrelse och slutligen
till Svenska Kennelklubben mycket vanliga.
Avauktorisationer överklagades konstant. Ibland
även fullmäktiges beslut, där man blandade ihop
röstresultat från delomröstning med röstresultatet
från slutomröstningen. Allt det här har naturligtvis
gett SSF ett rykte om sig att vara en förening med
en ganska vildvuxen samling entusiaster. En gång
var jag tillsammans med min dåvarande ordförande
kallade till ett endagsmöte med SKK:s ordförande
och generalsekreterare för att gå igenom hela SSF:s
verksamhet såsom den tedde sig ur SKK:s synvinkel.

med katarakt problemen, jämför diskussionerna
kring jämthundens höftleder, så blir perspektivet
det rätta. Vi var den andra specialklubben efter
Svenska Dreverklubben att införa ett objektivt
avkommebedömningssystem,
framtaget
i
samråd med P-E sundgren, som då var SKK:s
genetiske expert.1984 fick vi tillsammans med
Älghundklubben och Stövarklubben ett brev från
NKU med önskemål om gemensamma provregler.
Vi är de enda som klarat av den gordiska knuten.
Andra specialklubbars misslyckanden i denna fråga
har fått utrymme i jaktpressen, men jag har då inte
sett många rader med beröm för våra ansträngningar
för att klara ut denna så komplicerade fråga. Idag
har Finland, Norge och Sverige gemensamma
jaktprovsregler för skällande fågelhundar. Jag läste
SÄK:s jubileumsbok över deras strävanden att bara
få till vissa stadgeändringar. Kära läsare sådana
problem har vi aldrig varit i närheten av!
Därför bör vi så här i årets slutskede, trots en
fågeltillgång som på många håll mest liknade skit,
kunna tycka, att i ett längre perspektiv, har vi utfört
ett ganska gott föreningsarbete, som väl tål att
jämföras med många andra specialklubbars!

Verkligheten sett med ett rent objektivt
synsätt är lyckligtvis helt annan. Vi har lyckats
konsolidera norrbottenspetsen. Vi tog tidigt itu

Kära läsare, vi höres. Staffan Forsslund

Staffans ruta

ÅRSMÖTE

SSF GÄVLEBORG
SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte

Bollnäs Lördag 2/2 2013
Klockan 15.00
på Sävstaås avfallsanläggning.
Vägbeskrivning finns på hemsidan.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
tillhanda senast 31 December.
Kaffe & smörgås.

Varmt välkomna!

Lakansjöbäckens Ozzy. Ägare: Mats Lundman, Verkebro.
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Björnbergsprovet

På söndagen var det kraftiga, byiga vindar med
regn, vilket innebar svåra förhållanden även
för rutinerade hundar. Nu blev det ännu sämre
att hitta fåglar, 2,0 FM i snitt. Tallens Chilla
lyckades hitta en tjäderkull som hon skällde full
tid på innan hon kom i kontakt med björn och
blev mycket trång under en längre tid av provet.
Synd att inte mård får räknas, för Skarpnäbbens Sippa
skällde mer än ”full” tid på mård under söndagens
prov. Glädjande för en nobsvalpsägare är att båda
dagarna vanns av nobsar, så förhoppningsvis blir
det några som får starta på Skallkungen i framtiden.
Sammanfattningsvis var det mycket skygga fåglar
under hela provet, vilket syns på nedanstående
resultat.
Tommy Lannemar

15-16 sep. 2012

Med STORA förväntningar åkte vi till
Björnbergsprovet eftersom provet var den sista
chansen för att kvalificera sig till årets ”Skallkung”.
På fredagen var det halv storm och regn, men mitt
i ovädret satt en tjäderhöna med 4 kycklingar
vid vägen på en av provrutorna. Till start kom 7
hundar och vi hade en på reservlistan. Tyvärr är det
svårt att få domare att ställa upp med kort varsel.
Lördag var det bra väder men bara 2,6 FM i snitt.
Domare Per Persson såg en björn, som stod på
vägen intill samlingsplatsen, efter dagens prov.
Att se björn i Björnberget är väl på sin plats!!!

Lördag den 15 sep.
Ras Namn
fm
N Skarnäbbens Sippa
em
F Våtsjöbergets Isa
fm
F Röjbackens Cassiopeija
em
N Pötbobäckens Vigge
em
F Nilin Enni
fm
N Kolgårdens Rambo
em
F Tallens Chilla

FM
3
4
3
3
2
2
1

Poäng
65
59
59
57
44
25
9

Pris
2
3
3
3
0
0
0

Söndag den 16 sep.
Ras Namn
em
N Kolgårdens Rambo
fm
F Våtsjöbergets Isa
fm
F Tallens Chilla
fm
F Nilin Enni
fm
N Pötbobäckens Vigge
em
N Skarnäbbens Sippa

FM
6
1
2
1
2
0

Poäng
66
51
50
41
26
9

Pris
2
3
3
0
0
0

Startande deltagare på provet
Björnberget 16 sep.
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RIKSUTSTÄLLNINGEN 2013
I Västerås Söndagen den 7:e April
vid hotell Lövudden klockan 10.00
Domare: Ewa Widstrand
ID- och vaccinationskontroll 09.00 till 10.00.

Anmälan skickas till:
Carin Simonsson. Jungfruvägen 7 B. 79134 FALUN
alternativt på e-post carin.simonsson@telia.com anmälan
som skall vara arrangören tillhanda senast den 25:e mars
Anmälningsavgiften sättes in på SSF Sydsveriges Plusgiro 915314-9 senast den 25:e mars.

Anmälningsavgifter:
Valpklass, gratis. Övriga klasser: 250kr
(rätt till domarändring förbehålles)

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna!
Hundutställning i Mora
SSF Mellansverige anordnar utställning för finsk spets och norrbottenspets.

OBS. Nytt för i år inomhus!
Plats: Mora ridhus ca 3.5 km från Mora centrum.
Vägbeskrivning: Åk E45 mot Malung, efter järnvägsövergången vid
Lomsmyren håll utkik efter skylt ”Ridskola” på höger sida.

Söndag 10 februari 2013
Id och vacc. Kontroll. Kl. 09,00 Bedömning: Kl. 10.00

Domare: Göran Fastén
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas /skickas till:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo Telefon 0281- 222 78 (kvällstid).
Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 95 kronor.. Veteranklass 155 kronor.
Övriga klasser 220 kronor. Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges
BG 5261-2942 samtidigt med anmälan.
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 28 januari, 2012.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Mora! SSF Mellansverige
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Otto-Haukkut

skall. Under lördagen observerades tot 108 fåglar
och för söndagen totalt 74 fåglar
För oss svenskar var det ett bra besök hos våra
grannar i öst Anders Morin med Fort Hjort Nalli
som med sitt med 1:a pris blev finsk jaktchampion.
Roland Lundgren Linadalens Oona 1:a pris. Kiepin
Kaira med ägare Tommy Jonasson som med sitt med
1:a pris blev finsk jaktchampion och eftersom han
var provets bästa hund dag 2 fick han ett CACIT.

Internationellt Jaktprov i Finland
Pudasjärvi/Taivalkoski 2012-09-8/9
Helgen den 8-9/9 -2012 arrangerades ett
Internationellt jaktprov i Pudasjärvis/Taivalkoski
kommuner. Jaktprovet var ett 2 dagars prov
som avgjordes inom Syöte nationalpark. Vi var
tre entusiaster som deltog. Fantastiska skogar,
området har en varierande struktur och en
otroligt fin gammelskog.

Kiepin Kaira provets vinnare
Kiepin Kaira blev även provets bästa hund efter
2 dagar (man räknade ihop resultaten för bägge
dagarna) och priset var en Garmin Astro.
Linadalens Oona 3:a, Fort Hjort Nalli 5:a
Vi får tacka våra grannar i öst för ett mycket
väl arrangerat prov och ett mycket trevligt och
välkommnande och bemötande. Det märks att
provverksmheten är mera utbredd i Finland och att
arrangemanget har en hög status. Vi tackar speciellt
överdomare Tapani Ollila och bisittande domare
Teemu Moilanen. Ett speciellt tack till Thommy
Svevar, Pasi Malinen, Joonas Rahkola och Teemu
Tampsi som vara våra närmasta kontaktpersoner,
domare och ordnade med ett mycket fint
välkomnamde och välordnat boende.

Vi samlades på Majalampi som var förläggningen
som låg strax utanför Taivalkoski på lördag fm.
Totalt 18 ekipage skulle delta under lördagen,
endast en start per dag. Lottningen gjordes, då
domare var utdelade insåg vi att det svenska
språket inte var så väl utbrett bland lokalklubbens
medlemmar, teckenspråk, knagglig engelska samt
några som kunde svenska fanns att tillgå och som
så tur är inom denna verksamhet är alla hjälpsamma
och redde ut frågetecken och bringade klarhet.
Vädret var egentligen för fint för jaktprov men det
var bara att njuta av det fina höstvädret. Väl på plats
efter skogspromenaden var borden dukade och en
välsmakande köttsoppa fanns att avnjuta, bastun
var också varm och stod redo för behövande. Alla
väntade länge på kvällen för att ta del av dagens
resultat men vid niotiden på kvällen genomfördes
lottningen inför söndagen och provledningen valde
att hålla inne med dagens resultat för att hålla
spänningen uppe inför söndagen.
Samling och frukost serverades kl 06.30
söndagsmorgon, släpp skulle ske mellan 8.00-8.30.
Temperaturen hade under natten varit strax under 0
grader och en lätt frost fanns på bilrutorna.
Under förmiddagen tilltog vinden och på vissa
ställen var den besvärande. Många upplevde att
fåglarna var höstskygga och lövfallet hade börjat och
som så många vet är det inte någon direkt passande
jakt tid. Men vädret var lika för alla och förr
eller senare hittar man de fåglar som sitter längre
än några skall. Åter från förmiddagens äventyr
serverades en underbar lunch och som vanligt är
frågetecknen fler än svaren och nervositeten stor hos
de flesta av dagens 15 deltagande ekipage. 15.00 var
sammanställningen klar.
Fåglar hade funnits på alla provytorbåda dagarna
men de var inte alla medgörliga varför antalet ej
konstaterade skall hade varit fler än konstaterade

Vi måste medge att detta var en väldigt lyckad och
trevlig helg. Vi rekommenderar andra att pröva
på en prov resa till Finland!

Keipin Kaira vinner provet, Tommy Jonassson vid prisbordet.
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Resultat

Internationellt Jaktprov i Finland Pudasjärvi/Taivalkoski 2012-09-8/9
1. Kiepin Kaira S34999/2008 (FIN20999/08) 162 p. Jonasson Tommy, Robertsfors Sverige
2. Uuventien Riksa sp FIN21271/05 151 p., Taivalkoski Leena, Taivalkoski
3. Linadalens Oona spn S 65420/2008 140 p., Lundgren Roland, Vännäs, Sverige
4. Ukko-Viken Iitu sp FIN51633/08 138 p., Marttila-Tornio Timo,Ylikiiminki
5. Fort Hjort Nalli sp S 33163/2008 137 p., Morin Anders, Kalix Sverige
6. Rips’akan Riitu spnFI25156/09 130 p., Moilanen Teemu, Pudasjärvi
7. Koppelokankaan Rita sp FI 51653/0 120 p., Jokela Sirpa ja Juha, Raahe
8. Metsokorven Lumo sp FI 14020/11 107 p., Parkkonen Tapani, Siilinjärvi
9. Velmu pp ER 48170/05 106 p. Tyynelä Jaana ja Martti, Kajaani
10. Peni pp ER 46486/04 103 p. Pitkänen Ari, Taivalkoski
11. Kiepin Källi sp FIN 21000/08 101 p., Malinen Pasi, Pudasjärvi
12. Nappe sp FI 42835/09 59 p., Päkkilä Jouko, Ii
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Efter lång resa/Tommy Jonasson

De svenska ekipagen. Anders Morin, Tommy Jonassson, Roland Lundgren
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SSF SYDSVERIGE

På söndagen gick det även då bäst för Tapperdalen
Mona som fick ett andra pris. Predators Djärva hade
oturen att gå i helt fågeltomma marker med även
en störning med drivande hund och förflyttning till
annat provområde.
Tack till jaktprovsdomarna Kaj Ekroos,
Tim Lindqvist och Rolf Ressem.

INTERNATIONELLT JAKTPROV
14-16 SEPTEMBER
Till jaktprovet i Grängesberg kom det tre hundar
som startade två gånge var.
Vi började på fredag eftermiddag med
Norrbottenspetsen Klingsboda Yapp med ägaren
Bo Engqvist som fick gå provet i bedrövligt väder.
Jaktprovet resulterade i ingen fågelkontakt.

Provledarna: Göran Eriksson och Tomas Salander.

På lördagen startade tre hundar. Bäst gick det
för Tapperdalen Mona med ägare Mattias Kähäri
som tog ett första pris på 81 poäng och Cacit.
Klingsboda Yapp fick under lördagen tag på en hel
del orrar som satt dåligt och en tjädertupp som han
fick ett fullt jobb på. Detta fågelarbete blev ett tredje pris. Predators Djärva med ägare Per Gustafsson
hade endast en fågelkontakt. Djärva lyckades då inte
gå till pris.

Vinnare!oona
len M

Tapperda

Vinnaren Tapperdalen Moona med ägaren Mattias Kähäri.

Årsmöte
SSF Mellansverige håller årsmöte på Moraparken i Mora
Lördag den 9 februari 2013 kl. 14.00
Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2012.
Ann-Louise Back, Massagekullan håller föredrag!
Vikten av att massera jakthunden före och efter jakten.
Ann-Louise samtalar i ämnet och utför praktisk demonstration!

Passa på att ta del av en intressant föreläsning!
Frågor angående årsmötet Ronney Skoog, 0250-312 33

Vi bjuder på kaffe/smörgås
Kom ihåg hundutställningen söndagen den 10 februari
Frågor angående utställning, Kjell Welam, 0281- 222 78
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Rapport från:

Mellansverige

tar. En sådan händelse hade jag äran att få uppleva
denna höst. Min gode vän och trätobroder Tommy
Lannemar ringde och bjöd in till en Nobsträff under några dagar i september, det skulle ske i hans
fäbodstuga i Björnberget. En sån sak kan man bara
inte tacka nej till så förslaget godtogs och semestervikarie kallades in för utsatt datum. Det visade sig
bli en trevlig flernationsträff då även norrmannen
Bent Utsigt var på plats. Två dagar med jakt, bastubad och diskussioner är en lisa för kropp och själ.
Att fågeltillgången var betydligt bättre än på mina
hemmamarker gjorde saken inte sämre den heller.
Med respekt för värdens stora generositet i fråga om
allt från mat/dryck till husrum och trevnad så höll vi
avskjutningssiffrorna på en lämplig nivå. Dessutom,
för att inte väcka avund och ställa till förtret för
andra hundraser och ägare, nämns inget antal på
fällt vilt.
Glädjande nog för vår verksamhet så har det löst sig
med en efterträdare till posten, utställningsansvarig.
Det är hädanefter Kjell Welam från Äppelbo som
har åtagit sig ansvaret och till sin hjälp står också
hans dottern Kari till förfogande. Trots att Kjell
redan har en massa åtaganden, (styrelseledamot,
provledare, vice provledare rörliga prov och jaktprovsdomare) är han villig att överta uppgiften, imponerande och behjärtansvärt!!
Nu återstår bara att påminna om årsmötet som i
vanlig ordning kommer att hållas i Moraparken.
Kom och var med diskussionen, det är oftast trevligt
och du blir bjuden på kaffe/smörgås.
OBS! Intressant föreläsning av Ann-Louise Back,
Massagekullan.
För våra hundars välbefinnande och i förebyggande
syfte är det viktigt med massage även för våra fyrbenta vänner. Unikt tillfälle att komma och lyssna
och ta del av den praktiska förevisningen!
Årsmötet kommer att ske den 9 februari 2013
kl.14.00 i Moraparken.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast den 31/12 2012.
Kom även ihåg att anmäla er till hundutställningen
som i år har en nyhet. De sista årens bistra klimat har gjort att vi vill prova ett annat upplägg.
Utställningen kommer i år att ske inomhus, så
”varmt” välkomna till Mora Ridhus Söndagen den
10 februari.
Kom även ihåg att anmäl dig till hundutställningen
vid Moraparkens parkeringsområde Söndagen den
10 februari.
Se även separata annonser, årsmöte-hundutställning. God fortsättning och på återhörande
Ronney Skoog

2012 verkar vara det år som uppvisat den i särklass sämsta skogsfågelsföryngring på mycket
länge och av rapporterna att döma, inte bara här
utan även i stora delar av övriga landet.
Trots det magra resultatet försöker man alltid hitta ljusglimtar och gamla klyschor, som att ”efter
regn kommer sol” och liknande kan komma till
användning för att hålla humöret uppe.
Årets starter på jaktprov följer tyvärr de sista årens
trend då vi än en gång ser en minskning av antalet
starter. Det är egentligen inte så förvånande då vi
försökt anpassa oss till den vikande efterfrågan och
därför dragit ner på antalet utlysta prov. Lägger man
dessutom till att två av proven ställdes in på grund
av yttre orsaker blir resultatet betydligt sämre än
beräknat. De rörliga proven är också stadigt nedåtgående och en bidragande faktor är säkerligen det
dåliga fågelåret som gjort att man inte tycker att det
varit någon större idé att starta.
Sedan är det bara att gå till sig själv, gnistan och moroten avtar när hundarna börjar bli till åren och meritering är ett avslutat kapitel. Kanske det är många
som står inför detta faktum och att det också syns i
jaktprovsstatistiken.
Årets SM (Skallkungen) arrangerades av SSF Syd
och utspelades i trakten av Hällefors.
Att det finns bra hundar i vår region vet vi sedan
tidigare och man kan säga att detta år går till historien med ovanligheten, att vi kunde skicka två representanter till Skallkungen och en till de Nordiska
Mästerskapen, inte illa.
Resultatmässigt var det Tallens Chilla och Johan
Nilsson från Storfors som lyckades allra bäst och
hamnade på 4:e plats.
Med bara någon enstaka poäng efter kom
Hägginåsens Ronja och Svante Månsson från Idre
(5:a).
Som om det inte var nog och tack vare den placeringen så kvalificerade sig Chilla och Johan till de
Nordiska Mästerskapen som går i Finland nästa år.
Mycket bra jobbat och lycka till!
Den som fick äran att delta i årets ”Nordiska” var
Våtsjöbäckens Isa och Börje Svensson från Sollerön.
Börje och Isa hamnade på en hedrande 5:e plats i
det starka startfältet.
Grymt roligt och till alla våra tre deltagare i dessa
tävlingar lyfter vi på hatten och säger ett stort, stort
Grattis!
Att åka bort på andras marker och i goda vänners
lag njuta av god mat/dryck och trevligt umgänge är
något alldeles speciellt som vi jägare ofta uppskat47
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prov en hel del krångliga prov att gå igenom med
jaktprovsdomarna. En liten ”fadäs” under genomgången, förmodligen pga. stress för att vi skulle
kunna ha prisutdelningen så fort som möjligt, blev
det två poäng för mycket till den hund som bedömdes komma tvåa och som efter justering av poängen
kom trea. Detta berodde på att Häggingåsens Thaij
hade ett primärskall och ett förnyat vilket blev avläst
fel i tabellen primärskall i förhållande till finnande.
Vi ber Miranda Frings så mycket om ursäkt för
detta missöde. Provledarna hoppas att Miranda är
nöjd fast hon ”bara” kom på tredje plats med Thai.

HÄLLEFORS 2012.
29:e -30:e SEPTEMBER

SSF Sydsverige arrangerade i år skallkungtävlingen mellan Hällefors och Fredriksberg.
Förläggningen var i Sävsjön på Bergslagsgården.
En mil norr om Hällefors.
Lördag
På Lördagen gick fem hundar till pris. Kiepin
Kaira med ägare Tommy Jonasson, Robertsfors
fick 72p. Tallen Chilla med ägaren Johan Nilsson,
Storfors fick 60p. Jokipenkan Tepi med ägare
Magnus Törnkvist, Råneå fick 57p. Häggingåsens
Ronja med ägare Svante Månsson, Idre fick 56p.
och Tapperdalen Mona med ägare Mattias Kähäri,
Grängesberg fick 51p.
De resterande hundarna gick inte till pris. Två hundar fick ingen finnandemöjlighet.

Tack till...
Vi vill tacka alla jaktprovdomare som ställde upp
och kom till Hällefors för att vara med och bedöma
alla hundar på skallkungstävlingen. Det måste även
visas ett särskilt tack till de två Norska jaktprovdomare som ställde upp och åkte till Hällefors. Alla
sponsorer som ställt upp med priser och givit pengar
för att denna tävling skulle kunna genomföras.
Bergslagsgården som ställde upp med mat på de
tider som vi beställde och att maten var alldeles utmärkt.

Söndag
På Söndagen som bjöd på lite bättre väder gick sju
hundar till pris. Yscha med ägare Roger Hedlund,
Brunflo fick 67p. Häggingåsens Thai med ägare
Miranda Frings, Högland fick 65p. Häggingåsens
Ronja med ägare Svante Månson, Idre fick fick 58p.
Häggingåsens Tess med ägare Lars Åke Källman,
Bjuråker fick 56p. Häggingåsens Dexter med ägare
Simon Nordin, Bollnäs fick 54p. Knakadalens Aiga
med ägare Jan Gunnar Jonsson, Norrflärke fick 54p.
och Tapperdalen Moona med ägare Mattias Kähäri,
Grängesberg fick 51p.
De resterande hundarna gick inte till pris. En hund
fick ingen finnande-möjlighet.
Endast två hundar gick till pris båda dagarna. Det
var Häggingåsens Ronja och Tapperdalen Mona.
Under de båda provdagarna var det 69 finnandemöjligheter och 18 ej konstaterade skall. Fågeltillgången
är klart bättre i år än förra året. Det finns i år både
tjäder och orrkullar här och där vilket var en klar
bristvara förra året.
Provledarna träffades på eftermiddagen på fredagen
för att diskutera lite angående de nya provreglerna
och hade sedan ett möte med alla jaktprovs-domare vad som skall beaktas under bedömningen.
Information om vad de skall informera de deltagande tävlande om mm. Därefter hade vi lottning
till provrutorna där jaktprovsdomarna redan var
placerade på varsin provruta.
Provledarna hade i synnerhet under söndagens

Skallkung 2012 Keipin Kaira
Skallkung i år blev Kepin Kaira med Tommy
Jonasson. Tvåa blev Yscha med Roger Hedlund.
Trea blev Häggingåsens Thai med Miranda Frings.
Vi skall även nämna den hund som kom fyra eftersom de fyra första skall åka på Nordiska nästa år.
Det blev Tallens Chilla med Johan Nilsson.
Provledarna:
Göran Eriksson och Arne Åhs.

Kiepin Kaira på jakt.
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1. Kiepin Kaira

S34999/2008
Äg: Tommy Jonasson SSF-VK
Uppfödare: Tommy Svevar, Finland
Kvalificering 85p.

1

Skallkung 2012
2. Yscha

2

S66177/2009
Äg: Roger Hedlund SSF J-H
Uppfödare: Johan Lindquist, Åsarna
Kvalificering 84p. Vakans.

3. Häggingåsens Thai

3

SE42781/2009
Äg: Miranda Frings SSF-VL
Uppfödare: Daniel Bykvist, Bollnäs
Kvalificering 83p.
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4. Tallens Chilla

SE24646/2010
Äg: Johan Nilsson SSF-MS
Uppfödare: Stålnacke Stefan,Vittangi
Kvalificering 78p.

5. Häggingåsens Ronja
S22532/2008
Äg. Svante Månsson SSF- MS
Uppfödare: Daniel Bykvist, Bollnäs
Kvalificering 76p. Vakans

6. Jokipenkan Tepi

S47411/2006
Äg. Magnus Törkvist SSF-NKI
Uppfödare: Mikael Hannus, Finland
Kvalificering 79p.

7. Häggingåsens Tess
S42784/2009
Äg: Lars Åke Källman SSF-M
Uppfödare: Daniel Bykvist, Bollnäs
Kvalificering 61p.

Hjortnäsvägen 5 • 793 31 Leksand
Tel 0247-101 60 • Fax 0241-304 95
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8. Knakadalens Aiga

S36342/2007
Äg: Jan Gunnar Jonsson SSF-Å
Uppfödare: Jan Gunnar Jonsson, Bredbyn
Kvalificering 75p.

9. Häggingåsens Dexter
S22534/2008
Äg: Simon Nordin SSF-G
Uppfödare: Daniel Bykvist, Bollnäs
Kvalificering 66p.

10. Tapperdalens Moona
S67485/2005
Äg: Mattias Kähäri SSF-SYD
Uppfödare: Heikki Ruuska
Kvalificering 80p.

11. Luokanjarkas Riina II

S28401/2007
Äg: S-G Larsson, Förare: J-E Callberg SSF J-H
Uppfödare: Jan Andersson, Ljusdal
Kvalificering 90p.
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12. Joikons Sakko
S40958/2009
Äg: Ken Hjärpe SSF-NN
Kvalificering 80p.

13. Maximus

S35902/2009
Äg: Tord Isaksson SSF-NKI
Uppfödare: Juha Möttönen Soumisalmi, Finland
Kvalificering 77p. Vakans.

14. Akroyd´s Pirjo
S12671/2005
Äg: Leif Hedlund SSF-NN
Uppfödare: Leif Hedlund, Piteå
Kvalificering: Titelförsvarare.

15. Tallens Kiri

SE24647/2010
Äg: Kid-Benny Eriksson SSF-ÖN
Uppfödare: Stålnacke Stefan,Vittangi
Kvalificering 85p.
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Resultat

Skallkungen 2012
1.
2.
3.

Kiepin Kaira................... 72 p
Yscha.................................67 p
Häggingåsens Thai......65 p

4. Tallens Chilla.................. 60
5. Häggingåsens Ronja........58
6. Jokipenkan Tepi.............. 57
7. Häggingåsens Tess...........56
8. Knakadalens Aiga............54
9. Häggingåsens Dexter......54
10. Tapperdalens Moona..... 51
11. Luokanjarkas Riina II ... 49
12. Joikoms Sakko............... 48
13. Maximus .........................38
14. Akroyd´s Pirjo................ 30

p
p
p
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p
p
p
p
p
p
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Svenska landslaget 2013

Tallens Chilla

Yscha

Häggingåsens Thai

Kiepin Kaira

äg. Johan Nilsson

äg Roger Hedlund

äg. Miranda Frings

äg. Tommy Jonasson
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S34999/2008 Kiepin Kaira
Tommy Jonasson
Robertsfors 070-226 36 59

SE24646/2010 Tallens Chilla
Johan Nilsson
Storfors 070-516 10 41

S47411/2006 Jokipenkan Tepi
Magnus Törkvist
Råneå 070-295 11 36

S22532/2008 Häggingåsens Ronja
Svante Månsson
Idre 070-681 73 63

S67485/2005 Tapperdalen Moona
Mattias Kähäri
Grängesberg 070-373 94 95

SE42781/2009 Häggingåsens Thai
Miranda Frings
Högland 070-666 27 76

S35902/2009 Maximus
Tord Isaksson
Kalix Nyborg 070-533 44 21

S42784/2009 Häggingåsens Tess
Lars-Åke Källman
Bjuråker 070-295 40 60

S66177/2009 Yscha
Roger Hedlund
Brunflo 070-358 12 13

S36342/2007 Knakadalens Aiga
Jan Gunnar Jonsson
Norrflärke 070-352 12 46

S24647/2010 Tallens Kiri
Kid-Benny Eriksson
Vuollerim 070-318 98 31

S28401/2007 Luokanjarkas Riinaan
Sven-Gösta Larsson
Ytterhogdal 070-286 16 06

S40958/2009 Joikoms Sakko
Ken Hjerpe
Rosvik 070-621 11 19

S22534/2008 Häggingåsens Dexter
Simon Nordin
Bollnäs 070-249 36 57

S12671/2005 Akroyd´s Pirjo
Leif Hedlund
Piteå 070-226 36 59
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Kid-Benny Eriksson
Vuollerim 070-318 98 31
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Hundens nummer och namn
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Från

Ekomomi och medlemmar 2012
Ett år går fort och det börjar att bli dags att sumera 2012. Medlemsantalet kommer även i år att
minska, vad det beror på kan man ju bara sia om.
Troligen så har det med fågeltillgången att göra, sen
kan det vara att det är svårt att få tag på valpar. Om
jag inte är helt ute och cyklar så föddes det fler valpar för tio till femton år sedan, dessa hundar börjar
ju se slutet på deras livscykel och med det kanske
ägarna avstår medlemskap tills de har en ny stjärna
i hagen. Minskningen är dock liten, cirka 2%.

Kassören!
Hej på er!

Då var det dags att förnya medlemskapet igen.
Ett år går fort när man har roligt med våra hundar och speciellt fort går den under hösten. De
nya avgifterna hittar ni dels här i tidningen och
på vår hemsida. Eftersom jag utfärdat en hel del
medlemsbevis under året vill jag göra ett förtydligande och det är att inbetalningsavin gäller som
ett medlemsbevis tillsammans med kvitto på inbetalningen. Ni kan även i fortsättningen också
vända Er till mig fram till fullmäktigemötet för
att få ett intyg.

Ekonomin däremot ser mycket mer positiv ut, tro
att vi kan ta igen det vi har tappat under några år
tidigare.
Vi har arrangerat NM i Vemdalen, ett event som
alla var mycket belåtna med. Rent ekonomiskt kostade det inte så mycket som det var budgterat för.
Jag har inte alla siffror klara än men de som arbetet
med NM måste bara få en stor eloge för arrangemanget och deras jakt på sponsorer.
Nya provregelboken och arrangemanget av til�lämpningen av våra regler verkar ha varit en succe
bland deltagarna. Riks tog ju en hel del av kostnaderna eller rättare sagt alla kostnaderna. Vi fick
även ett bidrag av SKK och summan för kalaset
gick på 93.603.00 och med avdraget av bidraget från SKK
på 60.662,00 slutade kalaset
på en kostnad av 32.941,00.
Dessa medel var redan
avsatta under tidigare år.
I skrivande stund har vi
börjat att ta in offerter på
vårat nya rasdataprogram,
en kostsam men nödvändig investering
för framtiden.
Mer ekonomi
under fullmäktigemötet
i
Västerås.

En vädjan till alla Er som är verksamma inom riks
med olika uppdrag och Er som gör en massa ute i
lokalklubbarna och även till alla andra som är medlemmar.
Betala in avgiften så fort som möjligt, detta för att
alla Ni ska vara behöriga att uträtta uppdrag som
Ni valts till.
Inom riks kan man inte ha ett uppdrag om man
inte är medlem om inget annat är beslutat. I lokalklubben är man endast rådgivande utan rätt att vara
med i beslut.
Med det arbete som är nerlagt med att förfina och
ha aktuella listor på jaktprovsdomare, provledare
och utbildningsansvarig kommer vi att troligast att
fatta beslut i negativ riktning inför riksårsmötet för
att råda bot på problemet. Under året som varit
och inför jaktprovssäsongen har vissa fått för sig att
betala in avgiften en eller några veckor innan man
varit och bedömt hundar. Ett förslag som diskuterats är att man inte får göra en bedömning under
säsongen om inte betalningen av avgiften inkommit och registrerats senast den 31 mars 2013.
Sen det viktigaste av allt: Om ni inte använder Er
av inbetalningskortet glöm inte att ange medlemsnummer, namn och adress. På tal om adress så finns
den aktuella adressen som jag har till Er på avin,
kolla att den är rätt. Om inte, måste Ni meddela
mig den rätta detta med anledning av att det verkar
som Postverket har blivit kinkigare om något fattas
eller är fel i den.
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Sista skrivelsen
Eftersom det är sista gången jag skriver och informerar om läget i klubben vill jag vädja till ER som
läser detta och det är att Ni hjälper valberedningen
att hitta en ny kassör. Det är inte ett uppdrag som
kräver meriter från ekomomiska skolor oftast räcker
det med vanligt bondförnuft och en vetskap om
vad plus och minus är. Att bokföra i ett program
är inte heller svårt. Du som tar dig an kassörskapet
ska också veta att du kan när som helst ringa mig
och det viktigaste är att du kommer att få stöd av
hela styrelsen.
Ivar Karkiainen
Kassör SSF

Medlemsavgifter 2013 Medl.

Fam. medl

Övre Norrbotten
Norbottens Kust o Inland
Nedre Norrbotten
Västerbottens Kustland
Västerbottens Lappmarker
Ångermanland
Jämtland/ Härjedalen
Medelpad
Gävleborg
Mellansverige
Sydsverige

50,00
20,00
60,00
50,00
50,00
10,00
50,00
50,00
50,00
50,00
60,00

370,00
360,00
380,00
370,00
380,00
380,00
410,00
370,00
380,00
370,00
360,00

SSF Riksårsmöte 2013
Lördagen den 6:e april kl. 13.00
På Hotell Lövudden i Västerås.
Rum bokas på Hotell Lövudden, kontaktperson: Sara Gustavson,
anmälan helst via e-post info@lovudden.se eller telefon 021-185 230.

Uppge SSF och vilken lokalklubb ni tillhör vid bokning.
Anmäl även om ni vill ha med hund på rummet.
Enkelrum 650kr/natt. Dubbelrum 950kr/natt. Inklusive frukost.

Upplysningar:
Göran Eriksson
e-post styggberget@hotmail.com eller 070 3111274

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna!

Kallelse till Årsmöte SSF Sydsverige
Lördagen den 9:e februari 2013 klockan 10.00
I Högfors vid Högfors Kaffe.
Det är skyltat i Högfors mellan Grängesberg och Kopparberg.
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SE JCH, FI JCH Fort Hjort Nalli

S33163/2008
e. Rippeläisen Nipa u. Tiukka
Ägare: Anders Morin, Kalix
Uppfödare: Tore Björnbet, Trondheim
Jaktprov:
101031 Överkalix.......................................... 81p
101106 Kalix-Överkalix .............................. 81p
111009 Överkalix.......................................... 81p
120908 Pudasjärvi, Finland ........................ 82p
121104 Kalix ................................................. 90p
Utställning:
101127 Arvidsjaur 1:a Jaktklass

SE UCH, SE JCH Häggingåsens Ronja

S22532/2008
e. SE UCH, SE JCH Börknäs Kirro
u. SE JCH Viterlidens Tepi
Ägare: Svante Månsson, Idre
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Utställning:
100207 Mora Cert
110206 Mora Cert
111126 Vemdalen Cert
Jaktprov:
101116 Brunnsberg, Rörligt........................ 86p
111118 Idre, Rörligt...................................... 85p
120818 Särna, Utlyst..................................... 76p

SE JCH SE UCH Häggingåsens Thai

S42781/2009
e. SE UCH SE JCH Isku
u. SE JCH Viterlidens Tepi
Ägare: Miranda Frings, Högland
Uppfödare: Daniel Byqvist, Bollnäs
Jaktprov:
Åsele 2010-11-12 rörligt ....................... 82 p
Åsele 2010-11-16 rörligt ....................... 82 p
Vilhelmina 2012-08-20 utlyst .............. 83 p
Utställning:
Åsele 2010-03-28 Junkl. CK, BIR, BIS
Arvidsjaur 2010-11-27 CK, CERT
Åsele 2011-03-27 CK, CERT, BIR, BIS
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E

SE JCH SE UCH Pötbobäckens Alka

S55970/2003
e. S15913/97 Kvickhems Molle
u. SE JCH S15262/96 Pötbobäckens Skorpan
Uppfödare: Peter Johansson, Ockelbo
Ägare: Lars Krantz, Ockelbo
Jaktprov:
07-11-25 Ockelbo rörligt................84 p
08-08-17 Los, utlyst..........................83 p
12-08-16 Åsele, utlyst.......................84 p
Utställning:
07-06-03 Alfta Cert BIR
07-08-11 Malung Cert
09-02-14 Högfors Cert

SE JCH Maximus
S35902/2009
e FIN JCH PIMU
u FIN JCH FIN UCH Rippeläisen Niku
Ägare: Tord Isaksson Kalix-Nyborg
Uppfödare: Juha Möttönen Soumisalmi, Finland
Utställning:
2012-03-03 Kalix Cert , BIM
Jaktprov:
2011-10-05 Åsele rörligt ..............77p
2011-11-20 Överkalix Utlyst ........77p
2012-11-09 Överkalix rörligt .......81p

Skallkungsvinnare

- Senaste 10 åren

2012 Kiepin Kaira........................... Äg. Tommy Jonasson, Robertsfors
2011 Akroyd´s Pirjo....................... Äg. Leif Hedlund, Piteå
2010 Loukanjarkas Isabella........... Äg. Karl-Anders Karlsson, Järvsö
2009 Sörlidbäckens Chili .............. Äg. Göran Hellström, Storuman
2008 Akroyd´s Piiri ....................... Äg. Bengt Stenberg, Arnemark
2007 Akroyd´s Piiri ....................... Äg. Bengt Stenberg, Arnemark
2006 Sörlidbäckens Kita ............... Äg. Peter Persson, Storuman
2005 Sörlidbäckens Kita ............... Äg. Peter Persson, Storuman
2004 Våtsjöbergets Kita ................ Äg. Roger Nilsen, Runhällen
2003 Kolgårdens Arja .................... Äg. Roger Hellgren, Bastuträsk
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Jaktprov

förhoppningen inför söndagen var desto större.
Resultat lördag: Brännmyrans Baloo 24 p, Rico 15
p (från Hammerfest, Norge), Pärlskogens Spana 6p
och Tallens Kiri 6p.
Till söndagen så hade 2st nya områden tillkommit
och det tillsammans med det fina vädret gjorde att
alla ekipage fann fågel denna dag.
Bäst under söndagen lyckades Pärlskogens Spana,
ägare Gunilla Falk med 72 p. och ett 2:a pris.
Grattis Klubbmästare 2012! Tallens Kiri 48p,
Brännmyrans Baloo 47 p och Rico 20p.
Tack domare och deltagare för en trevlig helg.

Kiruna 6-7/10-2012
Vi fick 4 hundar som startade på vårat prov, til�lika klubbmästerskap. Provplatsen valdes till
Kiruna efter många års uppehåll och med förhoppning om att hitta fågel här detta dåliga föryngringsår.
Tyvärr så visade sig varken fåglarna eller vädret fram
det bästa under lördagen. Regn nästan hela tiden
för alla deltagare och få fågelkontakter gjorde att
Klubbmästerskap
Lördag:
Brännmyrans Baloo
Rico
Tallens Kiri
Pärlskogens Spana
Söndag:
Pärlskogens Spana
Tallens Kiri
Brännmyrans Baloo
Rico

Provledare/Mats Thorneus
Karin Engström
Björn Einmo Hansen
Kid-Benny Eriksson
Gunilla Falk

24 p.
15 p.
6 p.
6 p.

Gunilla Falk
Kid-Benny Eriksson
Patrik Samuelsson
Björn Einmo Hansen

72 p.
48 p.
47 p.
20 p.
Nalle 39p och dagens nitlott råkade Kaitumdalens
Milla ut för. En enda fågel som stack på långt håll
och örnkontakt. Detta är ett stort och otrevligt problem på våra marker, då örnstammen ökat markant
och då de just nu har det svårt att få tag i föda. När
blir den första hunden slagen på ett av våra prov ?
Söndagens väderförhållanden var lika som på lördagen. Åter igen så var Tallens Kiri provets bästa hund.
Två finnanden med två fullånga skall gav 64p. Det
mest otroliga var att pg tvingades sparka loss en av
hönorna. Denna höst??? Mycket skall man då höra
innan öronen trillar loss!!!
Nobsen Rico lyckades hitta fem av sex fåglar men
ingen ville sitta. Det gav till slut 52p men här var det
verkligen stolpe ut hela tiden. Rico skall mycket ha
beröm för ett utmärkt skall. Högt och ljudigt hördes
han över provområdet. Milla hittade en fågel som
stack direkt och Spana gick helt fågeltomt. Detta
har nog tyvärr de flesta av oss fått uppleva denna
höst.
Man kan sammanfatta med att det var precis som
hela hösten har varit, med undantag för Kiris tre
fullånga skall under helgen. Hur bar hon sig åt ?

Jaktprov i Porjus
20-21 oktober 2012.
Höstens samstämmiga rapporter talade om noll
föryngring och skygga hönor. Så fort hunden
kommer i närheten eller ger skall mot sitträdet
så sticker hönan ( för det är bara singelfåglar som
hittas). De fåtaliga tuppar som finns sitter lite
bättre , så detta var vad alla siktade på!
Hur gick det då? Bara hönor hittades under dessa
båda dagar. Det är som förgjort. Skall på längre håll,
där provgruppen aldrig hann fram på, parat med
ett par skall och så flög fågeln ur skallträdet. Under
dessa betingelser, så blev det svårt att nå upp till
några högre poäng.
Lördagens väder var underbart, om man bara var
ute och flanerade. På ett jaktprov var det alldeles för
vasst och skrapigt. När det dessutom ”hördes” hur
långt som helst, så blev det ännu svårare. Dagens
bästa resultat levererade Tallens Kiri, äg. Kid-Benny
Eriksson, med 59 poäng. Tre finnanden och ett
fullångt skall var mycket bra denna dag. Övriga
hundar hann bara öppna munnen så stack fågeln.
Pärlskogens Spana fick 49p , nobsen Nystängslet

Kent Renlund pl.
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Utlyst jaktprov Pajala 18-19 augusti 2012
Lördag:
Killamrovas Ricco

Kent Renlund

67 p.

Kolgårdens Ricko

Jan Erik Rova

57 p.

Luokanjarkas Tero

Mattias Lind

56 p.

Kaitumdalens Tikka

Yvonne Ramstad

54 p.

Brännmyrans Baloo

Karin Engström

20 p.

Nystängslet Nalle

Andreas Almespång

9 p.

Älgstugans Kita 2

Östen Lejon

4 p.

Nystängslet Nalle

Andreas Almespång

73 p.

Luokanjarkas Tero

Mattias Lind

68 p.

Kaitumdalens Tikka

Yvonne Ramstad

64 p.

Brännmyrans Baloo

Karin Engström

63 p.

Söndag:

Utlyst jaktprov Porjus 20-21 oktober 2012
Lördag:
Tallens Kiri

Kid-Benny Eriksson

59 p.

Pärlskogens Spana

Gunilla Falk

49 p.

Nystängslet Nalle

Andreas Almespång

39 p.

Kaitumdalens Milla

Anton Burman

9 p.

Tallens Kiri

Kid-Benny Eriksson

64 p.

Rico

Björn Einmo Hansen

52 p.

Kaitumdalens Milla

Anton Burman

28 p.

Pärlskogens Spana

Gunilla Falk

8 p.

Söndag:

Utlyst jaktprov Vittangi 27-28 oktober 2012
Lördag:
Tallens Repo

Kristian Krypsjö

76 p.

Älgstugans Kita2

Östen Lejon

20 p.

Kristian Krypsjö

83 p.

Söndag:
Tallens Repo
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50 Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
STYRELSEN
Ordförande
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Vice ordförande

Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33. egon.rongden@facipen.se
Sekreterare
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad 0660-731 38 / 073-079 94 17 jensing@telia.com
Kassör
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora 0250-312 33 / 070-314 01 72 ronney@skoog.biz
Ledamot
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola 070-303 78 49 a-lars-@hotmail.com
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm,
Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå.
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets:Johan Lehmivaara., Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-10044, e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora 0250-312 33 / 070-314 01 72 ronney@skoog.biz
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, pauliden@hotmail.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 VILHELMINA, tel. 073-0358823. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad Telefon 0660-73138, jensing@telia.com.
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.se
Valberedning sammankallande
Jan Jatko 984 99 PajalaTel. 0978-10823, 076-8107363, e-post helena.bjornstrom@spray.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: Gunilla Falk, Vaikijaure 601 962 69 Jokkmokk 0971-310 17 070-548 52 54, gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20 e-post. l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ord.: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, email: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37 e-post. 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel:070-5334421, email: tord.isaksson@ncc.se
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn Tel: 0929-13264, 070-6820331. markus.fougstedt@telia.com
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24 933 99 Arvidsjaur Tel: 0960-52024, 073-5202406 E-post: kjell.sm@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelv. 34C 933 31 Arvidsjaur Tel: 0960-10194 ,070-6753339, gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå Tel. 0730-388203 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lanils64@gmail.com
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel. 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post. kurt.sivertsson@sv.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22 e-post. thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel. 0941-664 81 e-post. markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad Telefon 0660-73138 e-post jensing@telia.com
Sekreterare: Johanna Martinell Östra Dalgatan 26 891 32 Örnsköldsvik Mobil: 073 05 08 707 J_martinell@hotmail.com
Kassör: Solveig Nyström V:a Ringväg 121 871 42 Härnösand Tel 0611-231 49 snystrom@telia.com
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson Trumvallen Kåtan 210 840 92 Vemdalen 070-6151060, trum.anders@swipnet.se
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46, 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415 830 80 Hoting, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-13 14 33 e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, 070-606 63 06, anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0702-67 20 20 e-post matti.torvela@metso.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17 e-post. jaaan@live.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel. 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel. 0250-410 88 / 0702-26 02 93 e-post. gb.sinders@telia.com
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33 / 0703-14 01 72 e-post. ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen, tel. 0240-311 12 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Jungfruvägen 7B, 791 34 Falun, Tfn 023-20925 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 72597 Västerås. 021 22192. lise-lotte.lindqvist@ica.se
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Posttidning

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

Falk

Eiko & Häggingåsens Thai
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STORUMAN TRYCKERI & REKLAM AB

Foto: Gunilla

