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Daniel Myrestam

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 3, 2016

Hej! 
Daniel Myrestam har 
ni här. En livsglad 
34-årig Pitebo som 
blev invald i SSF Riks-
styrelse som suppleant 
under riksårsmötet nu i April 2016. 
Jag tackar för förtroendet och tänkte 
nu lite kort berätta vem jag är. 

Jag bor tillsammans med fru, en nyfödd liten grabb 
och två finnspetsar i en by utanför Piteå.
Både jag och min fru är involverade i SSF Nedre 
Norrbotten. Jag sitter som ledamot i styrelsen och 
Anna-Lotta är kassör. Till vardags jobbar jag på 
WIBAX Performance Chemicals AB, där jag har 
hand om ruljangsen i Norra Sverige.

Jakten har alltid legat mig varmt om hjärtat, men 
den har fått stått i skuggan av ett brinnande fiskein-
tresse. 25 augusti har ändå alltid varit heligt. 
Då skulle det indianjagas skogsfågel! 

Dock så var det mest svordomarna som haglade i 
skogen och jag lovade mig själva dyrt och heligt 
varje år att detta var sista premiären utan hund. 

Men vilken sorts hund skulle man skaffa? 

Ett frågetecken som fick ett självklart svar efter en 
dag ute i skogen med Leif Hedlund, numera 
ordförande i SSFNN.

Jaktlusten i Leifs lilla tik var enorm och fastän vi 
inte sköt någon fågel den dagen så var jag helt såld 
på jaktformen och visste precis vilken hund jag ville 
ha. En finsk spets! 
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Manusstopp
 

Nr                                                           Sista manusdag  

1/2016 ......................................10 februari 
2/2016 ......................................10 maj  
3/2016 ......................................10 augusti  
4/2016  .....................................10 november 

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

e-post: standskall@it4unet.se
Försenat material kan inte garanteras plats.

Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

Maila manus till: 

standskall@it4unet.se

Avelsråd 
Finsk spets 

har en gemensam e-post för hela avelskommittén: 

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

Manusstopp

2016
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Ledare forts...
Åren gick och sommaren 2010 var det äntligen dags 
att hämta hem min första finne, Akroyds Lintu från 
samme Leif och hans fru Kicki Hedlund i Piteå. 
Sedan den dagen har fisket fått stå i skuggan!
2015 utökades laguppställningen med 
Häggingåsens Helmi från Daniel Byqvists 
uppfödning i Bollnäs.

Nyckeln till framgång har jag alltid förknippat med 
hårt arbete. Det finns inga genvägar. 
Samma ekvation gäller jakthundar. 
Tiden hundarna får i skogen är A&O!  

Trots min avsaknad av erfarenhet vill jag ändå 
komma med ett tips till alla nyblivna men även alla 
ni rutinerade jägare som inte har startat eran hund 
på jaktprov. Gör det!

Jag har lärt mig enormt mycket under de helger det 
har vankats jaktprov uppe på Nedre 
Norrbottens fantastiska jaktprovsmarker i Reivo. 
Sen tog jag snabbt steget vidare och utbildade mig 
till domare, vilket jag också varmt kan 
rekommendera. Det är fantastiskt trevligt att få vara 
ute med likasinnade, se nya hundar jaga och 
samtidigt bidra till en bättre avelsbas för våra 
skällande hundar.

Håller tummarna för ett bra fågelår 
och önskar er alla en härlig jakthöst!  

/Daniel Myrestam

Daniel Myrestam och Akroyd's Lintu
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SSF Riksklubben har bytt bank! 
- Postgirot är avslutat -

Bankgiro: 5685-2544
IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588
BIC HANDSESS

Tänk på att ange: Medlemsnummer, namn och adress vid betalningar

Maila manus till: standskall@it4unet.se

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:-

SSF har följande till salu
Finns att beställa på hemsidan eller att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

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

Raskompendium:
Medlemmar 150.-

Icke medlemmar 300.-

Porto tillkommer!
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Har ni bytt adress? 
Bli medlem direkt 

på vår hemsida!
Om ni byter adress så måste ni kontakta vår medlemshanterare.

Maila adressändring till: 

tommy78550@gmail.com
OBS!

Om ni vet någon som vill bli 
medlem så be denne kontakta 

mig innan inbetalning så vi får rätt uppgifter från början.

MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF

Meddelar ni inte 

adressändring kan vi 

inte skicka ut tidningen.

Utställningen i Bringåsen/östersund 15/5. Spetsbackens Aiva fick exe,cert,BIMi Mvh Anna Jönsson
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EFTERLYSNING
Alla vill vi att vår nästa hund ska vara 
fantastisk; en god kamrat, snygg, 
frisk och en fantom i skogen…
För att det ska vara möjligt behöver 
avelsarbetet inom SSF bedrivas i den 
riktningen. 
Det största problemet med den uppgiften är att våra 
avelsbaser är små. Endast omkring tre procent av 
Norrbottenspetsarna och Finska spetsarna används 
i aveln idag.                                                                    
Ett skäl till att få hundar används är att SSF saknar 
information om de allra flesta hundarna då tyvärr 
alldeles för få startar på jaktprov.
Av den anledningen uppmanar vi er hundägare som 
har fungerande jakthundar att anmäla er hund och 
starta på jaktprov. Många lever i den villfarelsen 
att jaktprov är endast för ”kanonhundar ”vilket är 
helt fel. Proven som pågår i 3-4,5 timmar är väldigt 
likt vanlig jakt förutom att man inte bär vapen, en 

vanlig skogspromenad med en domare som kan ge 
tips under provet. Det är alltså inga märkvärdigheter 
utan om du har en hund som det går att skjuta fågel 
för så är chansen stor att hunden blir jaktprovsmeri-
terad. Redan när några fåglar är fällda så är det dags 
för jaktprov. Det är till stor hjälp för oss i avelsar-
betet. Du kommer dessutom att träffa andra med 
samma intresse för trädskällarjakten och våra raser 
och upptäcka hur roligt vi har tillsammans.

Jaktproven är antingen så kallade ”Ordinarie Prov” 
som går av stapeln på ett förutbestämt datum och 
på marker inom ett visst område. På ordinarie prov 
lottas domare och provområden bland startande 
hundar. Därutöver finns så kallade ”Rörliga prov” 
som man kan gå på marker som man känner till och 
med möjlighet att välja tillfälle. 

Uppgifter om hur du går till väga för att anmäla din 
hund finns i Ståndskall nr 2 som utkommer i början 
av juni varje år. Ta gärna kontakt med anmälnings-
mottagaren i din lokalklubb för mera information.

Väl mött på jaktproven i höst!

SSF Medelpad hundutställning 
för Finsk spets och Norrbottenspets

Söndag 4/12 2016, Gudmundsbyn
Plats: Sundsvalls brukshundklubb, Gudmundsbyn  

Registrering kl. 09.00. Utställningen startar 10.00 med valparna först.

Domare: Vakant

Anmälan senast den 28 november till:
Anita Hästdahl, Parteboda 221, 841 92 Ånge gärna med epost: anita.hastdahl@gmail.com 

Information lämnas av Anita 070-606 63 06 eller Malin Lindh  070-303 19 00
Avgiften sätts in på klubbens bankgiro nr: 5881-7263

Valpar 50 kr, övriga klasser 250 kr.

Servering och lotteri!         Välkommen!             SSF Medelpad

8



Hundutställning i Vemdalen 
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till 

utställning för Finsk spets och Norrbottenspets

Lördag den 5 november
Lövåsgården Vemdalen

Domare: Arild Berget
Skriftlig anmälan senast fredag den 21 oktober till:

Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal
E-post: lennartjonsson1956@gmail.com Tel. 070-657 67 38

 Valpklass 4-9 mån., Championklass och Veteranklass gratis. Övriga klasser 250: -

OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på utställningsdagen
Anmälningsavgift sätts in på SSF J/H:s  pg. 13 70 11-3 i samband med anmälan,

märk inbetalningen med hundens namn
Anmäl på fullständigt ifylld anmälningsblankett från Ståndskall eller www. ssf-riks.se

PM med info och nummerlapp skickas ut veckan före utställningen

Kontrollera i god tid att era hundar har giltiga vaccinationer 
Inga valpar under 4 mån. får vistas på utställningsområdet, enl. SKK:s regler

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

Välkomna!

Hundutställning i Arvidsjaur
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för 

Finsk spets och Norrbottenspets i Arvidsjaur. 

Lördagen den 26 november 2016
Plats: Ridhuset,  Järnvägsgatan 112, Arvidsjaur.

Domare: Ulf Ottosson
Tider: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00

Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.
Anmälan: Skriftlig senast 11 november till

Elisabet Laestander, Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog
Tel: 070-649 17 17. E-mail: skarjaks@telia.com

Använd anmälningsblanketten från Ståndskall.
Anmälan kan även göras via Riks hemsida www.ssf-riks.se  

Anmälningsavgifter:
Valpklass och veteranklass: 100:-. Övriga klasser: 300:-. Anmälningsavgiften betalas på plats. 

Servering. Välkomna till Arvidsjaur!
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Lyckseleutställningen
Lyckseleutställningen blev än en gång 
en riktigt bra utställning med hela 55 
anmälda hundar. Det var hela 34 norr-
bottenspetsar anmälda till årets ut-
ställning, vilket är mycket glädjande. 
Utställningen är samtidigt som den 
stora utemässan,  och är även ett sam-
arrangemang med andra klubbar som 
älghundsklubben, stövarklubben och 
stående fågelhundar.

Klubben med Per Sjögren i spetsen hade än en gång 
ordnat ett fantastiskt fint prisbord, där vi hoppas att 
hundägarna blev nöjda. Det var bl.a. en hundbur 
(Alftaburen) som lottades ut och vanns av Rickard 
Öberg Hemmingsmark. Garmins hundpejl vanns 
av Martin Markusson som även fyllde 75 år denna 
dag GRATTIS!!!! En Vacker välkommenskylt från I 

Siktet  Mattias Lind som vanns av Mats Andersson 
Hörnefors.  
Ett extra tack till domare Tomas Eriksson och 
ringsekreterarna Berith Johansson och 
Susann Olsson för ett mycket bra jobb i 
värmen. 
Bästa resultat
Finskspets
Skarjaks Ylvis  Ex, CK, BIR, BIS
Blåkölens Dacke EX, CK
Mickel EX, CK
Lappskansens Tex Ex
Skarjaks Flisa EX, CK
Kalliokosken Tuuli EX, CK
Börknäs Mirva EX, CK

Norrbottenspets
Tjärbäckens Neo EX, CK, BIR
Tjärbäckens Nalle EX, CK, CERT
Trollfågelns George C Schoyen EX

Best In Show
Skarjaks Ylvis
Äg. Sandra Leastander
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BIS-final: Tjärbäckens Neo och Skarjaks Ylvis. Domare Thomas Eriksson

Jaktprov 
Vemdalen 16-17 aug

Vädret båda dagarna 5 grader 
för att stiga till 20 grader. Blåsigt. 

Bästa resultat:
Laatu 86 poäng 
Guri Malla's Nob Azenta  75 poäng 
Östbyns Kira 68 p 
Häggingåsens Nalle 67 p 
Häggingåsens Nirpi 66 p. 

Totalt 23 starter.

HEMSIDA 
VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

SSF Västerbottens Lappmark har nu 
en ny adress till hemsidan.

www.ssflappmarken.se

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!
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Aktivitetsdag 
i Dorotea

Västerbottens Lappmark arrangerade en aktivitets-
dag 11 Juni i sammarbete med Studiefrämjandet på 
hembygdsgården i Dorotea. En trevlig tillställning 
där man hade möjlighet att träna med sin hund i en 
utställningsring. Deltagarna fick även lite informa-
tion om utställning och jaktprov. 
Fika och en hamburgare var förstås uppskattat.

Tack till alla som besökte oss!
Tilde med valp

Tilde med Per SjögrenRingträning
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Uppfödare – Se hit!
SSF erbjuder alla valpköpare ett gratis medlemskap 2016 för valpar levererade efter 16 sep. 2015

Alla valpköpare som ej är medlem i SSF erbjuds gratis medlemskap! 

Uppfödaren skickar över följande sju uppgifter:
1. Namn:

2. Adress:

3. Postnr & Ort:

4. Personnr.:

5. Telefonnr:

6. Mailadress: 

7. Vilken lokalklubb köparen önskar tillhöra:

Skicka uppgifterna till Tommy Lannemar: 

E-post: tommy78550@gmail.com

Medlemshanterare SSF
Tommy Lannemar,
Spik Kerstis väg 16
785 50 Djura
Tel: 070-574 49 20 
e-post: tommy78550@gmail.com

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

SSF erbjuder ett 
Championatsdiplom 
för samma pris i A4 (se bild).
Text läggs in för resp hund.
Beställning skickas  till: 
Tommy Lannemar
Tel: 070-574 49 20 
e-post: tommy78550@gmail.com

Bifoga intyg om Championat från SKK.

13



SE JCH SE UCH Röjmyrens Ante
SE31415/2011    
Fader: SE JCH Kero
Moder: Röjmyrens Eija
Uppfödare: Rolf Eriksson, Bureå
Ägare: Anders & Majken Hellman, Kramfors
Jaktprov:
20140921 Näsåker - 83 poäng/rörligt
20140930 Åsele - 77 poäng/rörligt
20150817 Näsåker - 82 poäng/utlyst
Utställning:
20150322 Åsele - Exellent CK
20160220 Bredbyn -  CK     
20160515 Östersund - CK

SE UCH Lakansjöbäckens Kirak
SE 60787/2011
u. SE UCH Lakansjöbäckens Akka
e. Tjäder Fightens Roy 
Uppfödare: Karl-Göran Johansson, Vilhelmina
Ägare: Anders Bohm, Dorotea
Utställning
2015-03-22 Åsele EX, CK, Cert, BIR, BIS
2016-03-30 Åsele EX, CK, Cert, BIR, BIS
2016-05-14 Östersund EX, CK, Cert, BIR, BIS
Jaktprov
2015-08-16, 78 poäng, utlyst.

SE UCH Sörlidbäckens Jalapeno 
SE25610/2012   
u. NORD JCH SE UCH Sörlidbäckens Chili
e. Viterlidens Kinto 
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Ägare: Jonas Carlsson, Sundsvall
Utställning
2014-12-07 CK, GUDMUNDSBYN
2016-02-20 CK, BREDBYN
2016-04-10 CK BIR, SUNDSVALL

Jaktprov
2016-08-19, 72 poäng, utlyst Själsjön.
2016-08-21, 89 poäng, utlyst Vilhelmina.

14



Vi har en gemensam e-post för hela avelskommittén: 

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

Täckhundsanvisning 
via avelsrådet Finsk spets

Sammankallande: 
Roland Lundgren
Kontaktperson: 
Jonas Carlsson
Täckhundsanvisare: 
Roland Lundgren, Kjell Pettersson
Övriga ledamöter:
Per-Ove Bergman, Anders Morin, Egon Rongdén, Birger Backebjörk

SSFs nya avelskommite för Finsk spets arbetar med att flertal frågor. 
En av dessa är att erbjuda hjälp med att hitta en lämplig hanhund inför en tänkt parning. 
Hanhundsägare rekommenderas även att kontakta avelsrådet vid förfrågan från tikägare, 
för att få information om tikens hälsostatus och övrig viktig information.
För att kunna lämna förslag på täckhund behövs information om tiken.

•	 Vid	förfrågan	om	täckhund	från	Sverige	Finland	eller	Norge	kontaktas	Jonas	Carlsson,	helst via mail. 
 
•		 Tiken	skall	vara	knäledsundersökt	Patella	UA	tidigast	vid	1	års	ålder.	Intyg bifogas förfrågan. 
 
•		 Tandstatusundersökt	av	veterinär.	Inte	sakna	mer	än	4	tänder.	
 Blankett tandstatusintyg finns på SSF:s hemsida under Avelsråd. Till avelsråd Finsk spets. Blanketter   
 för Finsk spets. Blanketten bifogas förfrågan.
 
•		 Tikblankett	ifylld	och	bifogad	förfrågan.	
 Blanketten finns på SSFs hemsida under Avelsråd. Till avelsråd Finsk spets. Blanketter för Finsk spets. 
 
•		 Inte	ha	för	hög	riskfaktor	för	epilepsi.	Avelsrådet	beräknar	med	hjälp	av	kända	uppgifter.
 
•		 När	underlaget	är	komplett	skickas	förfrågan	vidare	till	
 täckundsanvisarna: Kjell Pettersson och Roland Lundgren.
 
•		 När	anvisningen	är	klar	återkopplar	Jonas	Carlsson	till	tikägaren.	
 
•	 Det	är	viktigt	att	kontakta avelsrådet i god tid före väntat löp.

Avelsrådskommiten för Finsk spets
2016-05-05
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Utställning 
Östersund 
2016-05-14 – 2016-05-15

I maj arrangerade vi inom SSF J/H en 
två dagarsutställning i samarbete med 
SÄK. Antal anmälda hundar var 27 på 
lördag och 23 på söndag långt mindre 
än vad vi räknat med. Ett flertal av hun-
darna var dock anmälda båda dagarna.
Domare var på lördag Annica Upp-
ström och på söndag Olle B Häggkvist.
Positivt var att deras bedömningar var 
nästan identiskt lika.

Båda dagarna var mycket trevliga och båda domar-
na höll mycket bra öppna kritiker på varje hund.
Bästa valp båda dagarna blev Kolåsens Axa ägare 
Sanna Sahlin i hård konkurrans med Skogsmyll-
tans Chicco ägare Hans-Erik Norell som blev bästa 
Nobsvalp båda dagarna.

Lördagen blev Lakansjöbäckens Kirak ägare Anders 
Bohm BIS och SEUCH i hård konkurrans med 
veterantiken Odensalaskogens Cilla ägare Helena 
Hansson en mycket bra tik som bar sina nio år med 
heder.

Söndagen togs BIS och SEUCH av Stenmyrans 
Eroxas ägareLars Nyberg i hård konkurrans med 
Trollfågelns Aya ägare Görn Hofling, hon tog CK 
båda dagarna och är nu klar SEUCH.
Totalt dessa dagar fick vi fem nya SEUCH Lakan-
sjöbäckens Kirak, Stenmyrans Eroxas, Trollfågelns 

BIS Lördag
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5/14/2016
Bästa resultat         
 
Domare: Annica Uppström        
TROLLFÅGELNS AYA, SE31725/2011 GÖRAN HOFLING CK, CERT
ODENSALA SKOGENS CILLA, S51707/2007 HELENA HANSSON CK BIR BIS2  
LAKANSJÖBÄCKENS KIRAK SE60787/2011 ANDERS BOHM CK CERT BIR BIS SEUCH

5/15/2015
Bästa resultat         
 
Domare: Olle B Häggkvist        
TROLLFÅGELNS AYA SE31725/2011 GÖRAN HOFLING CK CERT BIR BIS2 SEUCH
RÖJBACKENS TERO SE32402/2015 TORLEIF ANDERSSON CK
HÄGGINGÅSENS NEMO SE26887/2012 STIG JOHANSSON CK RCERT SEUCH  
RÖJMYRENS ANTE SE31415/2011 ANDERS HELLMAN CK SEUCH
STENMYRANS EROXAS SE20405/2012 LARS NYBERG CK CERT BIR BIS SEUCH
SPETSBACKENS AIVA SE27261/2011 ANNA JÖNSSON CK CERT BIM

BIS Söndag

Utställning 
Östersund 
2016-05-14 – 2016-05-15
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Jaktprov Åsele  

20160816-17 
med utlyst tjejkamp

Det är med stort vemod som Martin, 
Anette och undertecknad genomförde 
det sista utlysta jaktprovet i Åsele vid 
den mycket fina förläggningen på Stor-
berget i Martins jaktkoja. Skogsbruket 
gör nu att vi måste avsluta Åseleprovet. 
Jag vill tacka Martin för all generositet 
och uthållighet att fixa provrutor, ordna 
logi till deltagarna och tillsammans med 
Anette städa, handla, fixa vatten, mat-
hållning mm för att deltagare och do-
mare ska kunna genomföra provdagar-
na på ett fantastiskt smidigt sätt. Tack 
Anette – bättre ”husmor” finns inte. Jag 
vill även rikta ett tack till Berith Johans-
son för god hjälp i provledarskapet un-
der många år.

Vi har under tidigare år haft mycket god fågel-
tillgång vilket inte är fallet i år. Efter genomförda 
provdagar har vi 1,88 FM/hund på tisdagen och 1,2 
FM/hund på onsdag. 

Åtta hundar startade på tisdagen och av dessa tog 
fyra hundar var sitt tredje pris. Onsdag startade sex 
hundar och här gick två av hundarna till tredje pris. 
Priset som provets bästa hund gick till Finnskallets 
Kilpi med ägare Thorgny Hedman med 62 poäng.
Till tjejkampen  hade endast tre personer anmält 
sig. Det kom att bli en riktig rysare. Första dagen 
hamnade två av tre hundar på samma 51 poäng. 
Här avgjordes placeringen mellan hundarna av an-
talet felpoäng.  Agneta Åström med finska spetsen 
Fox genomförde sitt första jaktprov och blev dagens 
bästa tjej.
Andra dagen dröm om min förvåning då två av 
hundarna åter fick lika poäng. Här hade ingen hund 
felpoäng och båda hade lika antal FM, F så här blev 
det åldern på hunden som avgjorde vem som kom 
först. Solveig Ohlsson med Uppflogets Wanda blev 
därmed vinnare av tjejkampen, Liz Bertholdsson 
med Ulrikdalskogens Tess tvåa och Agneta Åström 
med Fox på tredje plats. Grattis tjejer bra jobbat.
Följande hundar tog pris:
16 augusti
Finnskallets Kirpi,   Thorgny Hedman  62 poäng
Fox,                          Agneta Åström     51 poäng
Uppflogets Wanda   Solveig Ohlsson   51 poäng
Spetsbackens Tinja  Leif Lidman         50 poäng

17 augusti
Uppflogets        Wanda 56 poäng
Ulrikdalskogens Tess    56 poäng

Tack för fina provdagar och riktig ”skitjakt” till er 
alla. Anki Persson

Fox ägare Agneta Åström 
bästa dam dag1
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Länskampen 
Vilhelmina 19-20 aug. 2016

Länskampen 
Vilhelmina 19-20 aug. 2016

Årets Länskamp mellan Västerbottens 
Lappmark och Västerbottens Kustland 
bjöd på perfekta förhållanden på fredag 
och sämsta möjliga med regn på lördag. 
Detta visades även på resultaten då det 
gick ut fyra stycken förstapris på fredag 
och ingen på lördag.

Finnskallets Kirpi Länsmästare
Det var sex hundar från vardera klubb som startade 
och bäst lyckades Finnskallets Kirpi ägare Torgny 
Hedman Lycksele med sin första etta på 82p på 
fredag och 71p på lördag. Därmed blev även Kirpi 
Länsmästare 2016. Stort Grattis!!!
Ryggärdans Axa ägare Bertil Johansson Hörnefors 
fick 81p och ett förstapris, och blev därmed SEJCH. 
Kalliokosken Tuuli ägare Rolf lindström Skellefteå 
fick 80p och sitt första förstapris. 
Sörlidbäckens Jarmo ägare Björn Jonsson Barsele 
fick också sin första etta med 80p. Det delades ut 
åtta stycken tredjepris under dessa två dagar och 
endast ett andrapris.
Fågeltillgången var god med ett snitt på 3,0 finnan-
de möjlighet per provgrupp på fredag, och snittet 
blev förstås sämre i lördagens regn med 1,5 finnan-
demöjligheter. 

Kustlandet vinnare!
Vinnare av länskampen blev Västerbottens kustland 
med 224p på de tre bästa proven mot lappmarkens 
221p. Det blev då Ryggärdans Axa och Bertil Jo-
hansson som får en inteckning på den fantastiska 
tavlan som han får låna till nästa länskamp.

Vi provledare vill tacka alla hundförare och 
domare för ett mycket bra prov och hoppas vi 
ses nästa höst i Vilhelmina.

Provledare
Thomas Jonsson, Ann-Kristin Persson och 
Roger Eriksson

Länsmästare: Finnskallets Kirpi ägare Torgny Hedman Lycksele

Bertil Johansson med vandringspriset
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Några ord från

REDAKTÖREN
Göran Hellström

 Intresset för vår jaktform har under 
årens lopp gått i vågor med fågel-
tillgången. SSF har tillsatt åtgärder för 
att intressera ungdomar för skällande 
fågelhundar. 
Många presumtiva jägare har trots detta 
fått upp ögonen för en konkurrerande 
jaktform under sommaren. 
De jagar nämligen Pokémons... 

Sommarträning
Under sommaren lägger man grunden för hur 
hunden ska prestera under hösten. Jag tänkte be-
rätta hur jag gör med mina hundar för att bygga 
upp deras fysik. Det finns många olika vägar att 
nå framgång i skogen, men gemensamt för dem är 
träningstid.  Målet är att hunden under flera dagar 
ska tåla att springa 3-4 timmar utan att mattas av. 

Det kräver naturligtvis en bra träning som är rätt 
uppbyggd. Tänkte specificera ett enkelt upplägg 
som ger bra effekt utan att kräva speciellt mycket av 
hundföraren. Har man över cirka 20-25 minuter i 
snitt per dag åt sin hund mellan 1/6- 25/8 kan man 
testa detta...
Steg 1 start 1 juni
Cykla med hunden varannan dag hela juni 7-10 km 
i trav. Ta gärna med en kompis eftersom hunden 
ofta tycker det är roligare att springa i grupp. Har 
hunden dragit på sig något extra kilo är det dags att 
få bukt med det. Ha inte för bråttom... 
Steg 2 start 1 juli
Fortsätt cykla med hunden men försök att under 
den här månaden komma upp i fyra-fem pass i 
veckan med lite varierade längder och tempo 7-15 
km. Sista veckan i juli är det på sin plats att lägga 
in lite intervaller med ökad hastighet. Är det varmt 
gäller tidiga mornar och kvällar. Mina hundar sim-
mar gärna så ett bad är alltid uppskattat. En kvart i 
sjön är mer än tillräckligt.
Steg 3 start 1 aug
Nu har hunden fått sig en ordentligt grundträ-
ning och är redo för lite mer belastning. De sista 
tre veckorna före jaktpremiären kan man öka trä-
ningsdosen. Två timmar per pass, tre-fyra dagar i 
veckan. Växlande intervaller under träningarna är 
bra. Kör gärna lättare cykelturer under vilodagarna. 
Det bästa är att släppa hunden i skogen de sista åtta 
till tio träningspassen. 
Jaktpremiär start 25 aug
Nu bör hunden ha hyfsat bra förutsättningar för att 
kunna jaga länge och undvika skador. Det redovi-
sade upplägget kräver inte större tidsåtgång än den 
dagliga pinkrundan som våra vanligaste sällskapsra-
ser kräver. Den här har fungerat bra på mina 
hundar, men är för den skull inte en mall som 
passar alla. Man vet inte förrän man testat...
Pokémons...
Den nya jaktformen av tecknade småfigurer visar 
att det går att hitta nya sätt att 
motivera folk till motion. Det 
kanske är dags att skapa en 
tjäderapplikation på 
"smartfånen" för att attrahera 
nya jägare. Ett spel som 
involverar en skällande fågelhund 
och en finkalibrigt vapen?! 
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Noppikoskiprovet  
Mellansverige 
16-17 aug. 2016

Det var många som ville starta på 
årets Noppiprov. Det är Björn Sinders 
”skötebarn” och han ordnar mycket 
bra boende genom Orsa Besparings-
skog och övertalar några domare att 
ta ledigt från arbete och ställa upp för 
klubben. Samtliga 10 anmälda hun-
dar fick starta varav 3 fick en start.  

Tyvärr var blåsten ett stort problem på vissa av prov-
rutorna. Mycket svårt att höra skall på långa håll. 
Värt att notera är att 5 pristagare av 6 erhåll pris på 
tidig eftermiddag.
Tisdag 16 aug.  
Fm 12 grader och måttlig vind. 4 hundar startade 
och inga av dessa gick till pris. Endast 5 FM 
em 19 grader och måttlig vind. 3 hundar startade i 
värmen. Ett 2:a pris och ett 3:e pris. 7 FM 
Totalt tisdag 12 FM och 11 F.  
Pristagare blev BG Milla 69 p Lybergets Kelly 61 p 
 

Onsdag 17 aug. 
fm 14 grader och måttlig vind. 4 hundar startade. 
Ett 1:a pris blev det Endast 7 FM 
em 17 grader och måttlig vind. 6 hundar startade. 
3 st 3:e pris. 9 FM 
Totalt onsdag 16 FM och 13 F. 
Pristagare blev Lybergets Kelly 79 p, Furuhedens 
Sirpa 64 p, Skarnäbbens Taiga 58 p och Kaunisjär-
ven Akka 52 p 
 
Antingen är det otroligt dåligt med fågel eller så var 
det blåsten. Snitt FM 1,65
Provledarna Tommy Lannemar och Lauri Keränen

Foto: Några av deltagarna på Noppiprovet
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Kolla in nya 
hemsidan!
På vår nya hemsida finns flera formulär 
för att underlätta för er som medlem. 
Allt från butik till enkla 
medlemsärenden...

Medlemsskap online
http://ssf-riks.se/bli-medlem

Nu kan du enkelt bli medlem i SSF direkt på hem-
sidan. Fyll i dina personuppgifter och vilken lokal-
klubb du vill tillhöra, så ser SSF:s sekreterare till att 
allt fungerar korrekt. Ni får faktura via er mailadress 
och efter att ni betalat skickas tidningen Ståndskall.

SSF:s nya hemsida:

ssf-riks.se

Hemsidans butik
http://ssf-riks.se/butiken/ 

I butiken kan man beställa:

• SSF:s Vin Urogallo 
(se separat annons angående betalning)

• Championatdiplom 
• Tygmärken 
• Silvernål 
• Injagningskompendium 
• Raskompendium 
• m.m.

22



Kom ihåg att tydligt ange namn, 
telefonnummer och leveransadress.

Samköp så blir det billigare!
Betalning gör ni vid beställningen. 

SEB 
Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740

Kontohavare: 
Lita Internacional S.L.

Vinbeställning
Gör så här när ni beställer 
SSF:s vin Urogallo (rött).

Gå in på SFF:S Hemsida: 
http://ssf-riks.se/Butiken

Ni beställer kartonger med 
sex (6) flaskor i varje kartong. 
Priser inkl. skatter och frakt!

6 flaskor:  
Pris per flaska är 98 kr 

12 – 24 flaskor:  
Pris per flaska är 95 kr 

Mer än 24 flaskor  
Pris per flaska är 92 kr 

Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras 
vinet i kartonger inom fem (5) arbetsdagar.
När det gäller transporten bör det inte ta mer 
än max 2 dagar söder om Sundsvall.

Smaklig middag! SSF riks

Vinet beställes på: 

http://ssf-riks.se/Butiken
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Utställningen 

Malung den 6/8

När mellansverige hade sin sommarut-
ställning i Malung i augusti så kom det 
17 hundar till start, 10 finska spetsar 
och 7 norrbottenspetsar. Till den deli-
kata uppgiften att bedöma dessa hundar 
hade vi kallat domaren Liz-Beth 
Liljeqvist från Brastad, som tillsammans 
med ringsekreteraren Ulla Andersson 
var dagens funktionärer. 

Bis för dagen blev Spetsbackens Kimo, ägare 
Martin Karlsson, Alfta som därmed blev Svensk 
utställningschampion.
Fullständiga resultat finns att läsa på 
mellansveriges hemsida.

Kjell Welam
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En ärrad kämpe
Ailatis Seppo 17 år.
Ägare Arne Norling, Harmånger

Seppo har hängt med länge och hans avkommor 
lär fortsätta att sätta prägel på jaktprovsmarknaden. 
Hanen har släppt cirka femtio valpar efter sig med 
mycket gott avelsresultat. Flera av Sveriges bästa 
hundar är från hans genbank. Det finns nog inte 
många inom organisationen som inte känner till 
denna hane.

Han är från samma kombination som Ailatis Mirva, 
stamtik i Latanjarkas uppfödning som skördade 
stora triumfer som årets uppfödare inom SSF under 
flera år. 
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Norrbottenspets-
dagar
 i Ruovesi, Finland

Den 2-4 juli skedde en samling för 
norrbottenspetsägare i Finland. Det är 
en årlig sammankomst för hängivna en-
tusiaster och träffen hålls på olika stäl-
len i Finland varje år. Från Sverige åkte 
undertecknad, Mattias Åkerstedt, och 
Göran Hofling och Maria Blom. Trots 
en lång resa kan det summeras med att 
resan var mödan värd, och träffen var 
ett utmärkt tillfälle att träffa likasin-
nade under trevliga former och se en 
stor mängd norrbottenspetsar som bor i 
Finland. Vädret var strålande och 
finnarna gästvänliga.  

Aktiviteter
Under lördag förmiddag skedde invigning och det 
kunde då konstateras att ett mycket stort antal män-
niskor med norrbottenspets hade tagit sig till Ruo-
vesi. Jag har inga exakta uppgifter men uppskatt-
ningsvis ca 70 st. Vissa år brukar det vara uppemot 
det dubbla när träffen hålls i norra Finland. Efter 

invigningen skedde ett flertal lättsamma aktiviteter. 
Det fanns möjlighet att gå efter en ”bana” där hun-
darna fick bekanta sig med några uppstoppade djur 
som sattes i rörelse, t.ex. grävling och tjäder i ett 
träd. Många hundar genomskådade dock detta men 
det var en trevlig aktivitet. Stort intresse var kring 
”permobjörnen” där man kunde testa om hundarna 
hade fallenhet för björn. Oavsett hur verklighetstro-
get detta nu är, så går det nog i alla fall att säga med 
säkerhet vilka hundar som inte skulle skälla björn i 
skogen. En del flydde området med svansen mellan 
benen, men det var även många hundar som gil-
lande att skälla på björnen och inte verkade rädda. 
På lördag eftermiddag hölls även en årlig tävling i 
vilken som hade den snabbaste norrbottenspetsen. 
Hunden hölls då fast medan ägaren sprang mot må-
let och när ägaren närmade sig målet släpptes hun-
den som i de flesta fall då sprang efter ägaren. Detta 
var en förvånansvärt trevlig och glad tillställning. 
En svensk representant deltog också, Maria Blom 
med norrbottenspetsen Trollfågelns Jonna. Maria 
sprang graciöst över till målet men trots sin höga 
fart blev hon just innan mål uppsprungen av sin 
snabba hund. Hon placerade sig på en hedervärd 
10 plats och därmed även fick ta del av det gedigna 
prisbordet.    

Nordiskt samarbete
Större delen av Finlands norrbottenspetskommitté 
var på plats och såväl på lördag som söndag del-
tog jag i möte om hur vi kan förbättra det nordiska 
samarbetet. Vi är på god väg att få ett bra samarbete 
och detta möte var, som jag ser det, ytterligare ett 

Invigningstal av Hannu Hämäläinen

Nobs och permobjörn
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Snabbaste Nobstävlingen

viktigt steg i rätt riktning. Det är även betydelse-
fullt att få träffa de personer man tidigare endast 
haft mail-kontakt med i ett fysiskt möte. Såväl 
Finland, Sverige och Norge är naturligtvis överens 
om att verka för bra jakthundar, god exteriör och 
friska hundar. Att vi emellertid har olika synsätt i 
vissa frågor ser jag som hälsosamt, det viktigast är 
att vi kan respektera varandra och jobba på ett kon-
struktivt sätt framåt. Det handlar även mycket om 
att ett informationsutbyte om hur respektive land 
arbetar med avelsfrågor. Vi ser nu att parningar och 
valpar över gränserna ökar och det är positivt för 
rasen som helhet, och detta möte var som sagt yt-
terligare ett led i hur vi på ett bra sätt framöver kan 
arbeta med avels- och informationsutbyte. Jag vill i 
samband med detta åter igen uppmuntra er som är 
intresserade av att para er tik i Finland att i god tid 
ta kontakt med avelsråden så att det går att hitta en 
lämplig hanhund. 

Framtida träffar
Nästa år kommer norrbottenspetsdagarna har hållas 
i Nurmes, östra Finland. Det är i och för sig en lång 
resa för oss i Sverige och Norge, men varför inte pla-
nera in en semester samtidigt? För oss som är intres-
serade av norrbottenspets och att knyta kontakter 
är det en intressant tillställning och lämplig även 
för hela familjen. År 2018 planeras att träffen ska 
hållas vid gränsen till Sverige. Kanske kan vi i fram-

tiden samarrangera den här typen av tillställningar 
med många besökare från såväl Finland, Sverige och 
Norge?

Mattias Åkerstedt
Nordiska samarbetsgruppen och 

avelskommittén för norrbottenspets         

Är det verkligen en grävling här?
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Noskvalster
Pneumonyssoides caninum

Fynd av noskvalster, Pneumonyssoides caninum, 
hos hund rapporterades första gången 1940 ifrån 
USA. Sedan dess har man hittat parasiten hos 
hundar i många olika länder, till exempel Aus-
tralien, Sydafrika, Finland, Danmark, Norge, 
Kanada, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, 
England, Japan och Iran. I Sverige rapportera-
des fynd av noskvalster hos hund första gången 
1971.

Parasiten
Hundens noskvalster lever på slemhinnan i hundens 
näsa och bihålor. Kvalstret är synligt för blotta ögat. 
Honan är 1 till 1,5 mm lång och 0,6 till 0,9 mm 
bred. Hanen och larven är något mindre. De vuxna 
parasiterna har fyra benpar och larverna har tre. 
Kroppsformen är oval och färgen gulvit.
I studier av noskvalster som utförts vid avdelningen 
för parasitologi, Statens veterinärmedicinska anstalt 
(SVA) i Uppsala, har det visat sig att parasiten dör 
inom ett dygn om den förvaras i vanlig rumsmiljö. 
Om den däremot förvaras i fuktig miljö kan parasi-
ten överleva nästan i tre veckor både i rumstempe-
ratur (cirka +20ºC) och i kylskåpstemperatur (cirka 
+6ºC).
Parasiten är besvärlig att studera eftersom den lever 
i hundens näsa och bihålor, det vill säga på ett ställe 
som gör den mycket svår att iakttaga. Dessutom 
finns det ingen fungerande laboratoriemodell för att 

hålla den vid liv och få den att föröka sig utanför 
hunden. Detta gör att vi saknar kunskap bland an-
nat om noskvalstrets livscykel.
Förekomst
Det är framförallt i Sverige, Norge och Finland som 
noskvalsterinfektion hos hund betraktas som ett 
problem. Det kan bland annat bero på att man i 
Norden inte rutinmässigt behandlar hundar med 
medel mot parasiter av olika slag på samma sätt som 
man gör i många andra delar av världen, exempelvis 
i de områden där hjärtmask förekommer.
Troligen är det så att flera av de preparat som an-
vänds för att förebygga hjärtmaskinfektion även har 
effekt mot noskvalster. När en hund behandlas med 
ett sådant preparat innebär det att den inte bara är 
skyddad mot hjärtmask utan att den också blir av 
med eventuella noskvalster.
Under perioden 1992 till 1999 undersökte man 534 
hundar vid obduktion utförd vid SVA. Av dessa var 
111 hundar (21 %) infekterade med noskvalster. 
Mängden parasiter hos de infekterade hundarna 
varierade från ett enda kvalster ända upp till drygt 
330 stycken.
Under samma period undersökte man dessutom 
145 katter och 66 vilda rävar i samband med ob-
duktion men utan att hitta några noskvalster vare 
sig hos katterna eller rävarna.
Symtom på noskvalster
Nysningar och försämrat luktsinne är exempel på 
symptom.
Hundar som är infekterade med noskvalster kan 
visa ospecifika symtom från de övre luftvägarna så-
som inåtvända dragningar (reversed sneezings), nys-
ningar, fnysningar, försämrat luktsinne och klåda i 
näsan. Allmäntillståndet brukar vara opåverkat.
Att symtomen är ospecifika innebär att de inte behö-
ver orsakas av noskvalsterinfektion utan kan tänkas 
bero på andra sjukdomstillstånd till exempel infek-
tioner och allergier. Många hundägare vars hundar 
drabbats av noskvalsterinfektion har lagt märke till 
att symtomen ofta varierar i intensitet över tiden. 
Orsaken till detta fenomen är okänd.
Diagnos
Någon enstaka gång kan det hända att en hundägare 
ser små spindelliknande djur komma ut ur hundens 
näsa när den ligger och vilar eller sover. Men oftast 
är det svårt att säkert konstatera att en hund har 
noskvalsterinfektion.
Tyvärr finns det inget enkelt och tillförlitligt sätt att 

28



ställa diagnosen. Det man kan göra om man miss-
tänker att en hund är infekterad med noskvalster 
är att söva hunden för att spola näshålan med kok-
saltlösning. När man undersöker spolvätskan kan 
man ibland se noskvalster som blivit utspolade ur 
hundens näsa. Man kan också försöka att inspek-
tera hundens näshåla med hjälp av någon form av 
endoskop.
Har man tur kan det ibland räcka med att man bara 
söver hunden och låter den ligga och andas narkos-
gas ett tag. Då händer det att man ser noskvalster 
komma ut ur näsborrarna. När man väl lyckats hitta 
noskvalster är diagnosen klar.
Hittar man däremot inga kvalster finns det två möj-
ligheter, antingen har hunden ingen noskvalsterin-
fektion eller så har man helt enkelt misslyckats med 
att hitta dem. Eftersom det är ganska dyrt och inte 
helt riskfritt med sövning väljer hundägare och ve-
terinär många gånger att istället provbehandla hun-
den, en så kallad diagnostisk behandling.
Det innebär att om misstanke finns att en hund 
har noskvalster skriver veterinären ut ett preparat 
som har effekt mot parasiten och om hundens sym-
tom försvinner under behandlingen antar man att 
det var P. caninum som orsakade problemen. Om 
hundens symtom däremot inte påverkas av behand-
lingen får man fortsätta utredningen och leta efter 
andra förklaringar till hundens problem.
Vid avdelningen för parasitologi, SVA, har man ti-
digare undersökt möjligheterna att ställa diagnosen 
noskvalsterinfektion med hjälp av ett blodprov på 
samma sätt som man kan göra vid misstanke om 
rävskabbsinfektion. De preliminära resultaten var 
lovande men i dagsläget pågår tyvärr ingen forsk-
ning kring detta.
Behandling av noskvalster
Trots att noskvalsterinfektion förefaller vara vanligt 
bland våra hundar i Sverige finns det inte något pre-
parat som är registrerat och godkänt som behand-
ling mot denna parasit. Däremot finns det några 
olika substanser tillgängliga i Sverige som erfaren-
hetsmässigt visat sig ha effekt mot noskvalsterinfek-
tion.
Mest kända är ivermectin (Ivomec®) och milbemy-
cin oxime (Interceptor®). Ivermectin ges oftast som 
injektion vid två eller tre olika tillfällen med sju till 
tio dagars mellanrum. Nackdelen med denna sub-
stans är att det finns risk för allvarliga biverkningar 
och dödsfall, framförallt inom vissa raser som bland 
annat collie.

Milbemycin oxime ges i tablettform. Vanligen 
behandlar man en gång i veckan tre veckor i rad. 
Vanligaste biverkan är påverkan på magtarmkanalen 
vilket kan yttra sig som kräkningar och/eller diarré. 
Interceptor® är inte registrerat i Sverige vilket inne-
bär att veterinären måste ha licens för att kunna 
skriva ut det.
Nyligen har ett preparat som heter Stronghold® 
registrerats i Sverige. Stronghold® är godkänt för 
behandling av infektioner orsakade av öronskabb, 
pälsätande löss, rävskabb och spolmask hos hund. 
Dessutom har preparatet både förebyggande och 
behandlande effekt mot loppor samt förebyggande 
effekt mot hjärtmaskinfektion.
Stronghold® finns tillgängligt som så kallad spot-on 
lösning som ska appliceras på hundens hud mellan 
skulderbladen. Den aktiva substansen är selamectin. 
En experimentell studie, som utfördes vid avdel-
ningen för parasitologi, SVA, har visat att preparatet 
även har effekt mot noskvalsterinfektion hos hund. 
I studien behandlades hundar med selamectin i 
dosen 6 till 24 mg/kg tre gånger med två veckors 
mellanrum vilket visade sig vara effektivt mot nosk-
valsterinfektion. Stronghold® kan ges till samtliga 
hundraser inklusive collie från sex veckors ålder.
Smittspridning
Man vet inte säkert hur parasiten sprids men det 
mest troliga är att den smittar vid direktkontakt 
mellan hundar. Med tanke på att parasiten är käns-
lig för uttorkning och att den dör inom 24 timmar i 
normal rumsmiljö verkar det osannolikt att indirekt 
smitta via omgivningen har någon betydelse. Un-
der de studier av noskvalster som gjorts vid avdel-
ningen för parasitologi, SVA, har det visat sig att för 
att lyckas infektera hundar med noskvalster ska de 
kvalster man använder komma in i en ny hundnos 
så snabbt som möjligt. Ju längre tid parasiten vistats 
utanför hundnosen desto mindre infektionsduglig 
blir den.
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: http://ssf-riks.se
 
RIKSSTYRELSEN
Ordförande 
Anders Häggkvist, Östgärdegatan 27, 840 92 Vemdalen 070-242 20 20 anders.haggkvist@mellanskog.se 
Vice ordförande  
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Vice sekreterare 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal 0640-321 57 / 070-657 67 38 lennartjonsson1956@gmail.com
Ledamot 
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot 
Anders Morin Majorsvägen 10, 952 63 Kalix 0923-13390, 070-5759390, amorin@live.se
Ledamot 
Henric Lindh Dalporten 14, 781 95 Borlänge 070-6651541, henric@vildmarks.se
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, 
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas. 
Avelsrådskommitté
Finsk spets: Jonas Karlsson, Nackstavägen 19A, 853 51 Sundsvall 076-8414431, jonascarlsson_@hotmail.com – 
Norrbottenspets: Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com 
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Sammankallande: Roland Lundgren Hällfors 48, 911 91 Vännäs 070-625 35 64, roland.lundgren37@gmail.com 
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning: 
Sammankallande: Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com 
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
Medlemskommité 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post:lennartjonsson1956@gmail.com 
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström Illråhedsvägen 100, 945 93 Sjulsmark 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se 
Exteriörkommitté 
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Färgargränd 7, 831 51 Östersund, tel: 070-532 97 81, ewa.widstrand@gmail.com
Christina Hedlund Härdargatan 7 941 48 Piteå 070-3037385 christina.hedlund@edu.nll.se 
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se 
Webbansvarig Katarina Åsman Västergård 163, 864 92 Matfors 073-914 10 68 nobsmatte@gmail.com
Valberedning sammankallande 
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf:  Roger Strandelin Forsgatan 2 Lgh 1102 982 34 Gällivare 0970-15229 mob 070-2626325 mail: roger.strandelin@gmail.com
Sekr: Kent Renlund Abborrv. 5 98334 Malmberget 0970-20033 mob 070-1317483 mail: kent.renlund@outlook.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv.56, 93631 Boliden 0910-580520  mail:Michael.Holmberg@edskelleftea.se 
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se 
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Anna-Lotta Dahlberg Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-282 53 49, anna_lotta@hotmail.com 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 070-379 57 80 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 070-6680522 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 070-9206205, e-post peter.persson@storuman.se 
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 88030 Näsåker. 070-6223177. E-post: rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Terese Sandström, Fanbyviken 129, 89691 Husum, 070-1112000, E-post: teresesandstrom@hotmail.com
Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 89192 Örnsköldsvik, 070-2985958, E-post: mikael.olsson@strangbetong.se 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com 
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@ gmail.com
Kassör: Per Gannå, Tunadalsvägen 16, 85634 Sundsvall. tel: 070-556 69 95 e-post: per.ganna@protak.se 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson Skindravägen 14 822 91 Alfta 070-624 60 77 gammeltuppen@outlook.com
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com 
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Kjell Welam Stensbo 12, 780 54 Äppelbo. Tel. 070-261 95 67 e-post kjell.welam@appelbo.net
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20e-post:  tommy78550@gmail.com
Sydsverige  Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lottalindqvist@telia.com 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Spetsbackens Aiva
Äg. Anna Jönsson

Mårdjakt
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