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Ledare
Ledare nr 1 2017

Motvind… eller???
Är det så att vi är ett ”utdöende släkte” som älskar promenaden i skogen
med vår skällande fågelhund?
Planerar du att para din tik så ta gärna kontakt
med våra avelsråd i god tid så kan de ge dig hjälp
på vägen oavsett om du kan tänka dig att åka till
Finland t. ex eller om du vill ha en hund i närheten. Avelsrådens ambition är att varje parning ska ge
en kull som är bättre än genomsnittet för rasen –
en hög ambitionsnivå.

Vi har svårt att rekrytera funktionärer till våra
styrelser och kommittéer, registreringarna av valpar
pekar neråt, möjligheterna att jaga krymper,
skogsbruket ändrar förutsättningarna när fina fågelmarker blir hyggen, vindkraftparkerna blir fler
och större, vargens utbredningsområde och population bara ökar, att arbeta och bo utanför de större
städerna blir allt svårare, älgjakt utan uppehåll för
brunst, EU:s habitat och fågeldirektiv… Ibland
känner man sig som Don Ouijote som slåss mot
väderkvarnarna…

Själv så gläds jag åt en återhämtning för skogsfågeln i Medelpad under 2016 efter några riktigt
magra år. Nu håller jag tummarna för en fin vår i
år. Då kan det bli en riktigt kul höst.

Men samtidigt; man kan säga som Ronny Eriksson
att ”det aldrig försent att ge upp” eller så inse att
det är ingen annan som kommer att ta vara på och
driva de frågor som är viktiga för oss.

Egon Rongdén

”Om inte du – vem? Om inte nu – när?” är
en tänkvärd devis…
Det är många viktiga frågor och dessutom kan det
vara kul! Tveka inte – du behövs! Allt det arbete
som utförs inom SSF utförs ju på helt ideell basis,
på fritiden. Det är bra att komma ihåg när vi pratar
med varandra och har önskemål och förväntningar
på vad klubben ska och borde göra. Det är en fritidssysselsättning. Sen behöver vi som är aktiva
också tänka på det vid våra arrangemang – det ska
vara trevligt att delta!

Domarutbildning
inom SSF / ÖN
Under våren 2017 planerar lokalklubben
att hålla teorikurs för blivande jaktprovsdomare. Känner du dig manad och intresserad av att utbilda dig, så ta kontakt
med utbildningsledarna Kent Renlund tfn
070-1317483 ( Gällivare – Jokkmokks området ) och Mats Thorneus 070 – 5174661
( Kiruna-området ) för vidare information.
Ni behövs om verksamheten skall kunna
fortsätta, med att erbjuda lokalklubbens
medlemmar möjligheter till att kunna pröva sin hund på jaktprov.

På temat kul är det roligt att konstatera att avelsutbytet över gränserna har ökat. Vi har ju sedan flera
år sett ett behov av att öka avelsbaserna och utifrån
det, dels försökt öka starterna på jaktprov och utställning, dels att försökt förbättra samarbetet med
systerorganisationerna i Finland och i Norge. Nu
ser det också ut som att både samarbetsformerna
och det konkreta utbytet faktiskt tog lite fart under
förra året. En eloge till de tikägare som åker långa
sträckor för att para sin tik för att få sunda och
spännande kombinationer!
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Manusstopp
Nr

Sista manusdag

1/2017........................................10 februari
2/2017........................................10 maj
3/2017........................................10 augusti
4/2017 .......................................10 november

opp
Manusst
2017

Manus skickas via e-post till:
Kaj Ekroos tel. 070-655 67 99

Y
N
reda

ktör

e-post: standskall.kaj@gmail.com

Försenat material kan inte garanteras plats.
Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

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!

e
r ni int
Meddela g kan vi
Om ni vet någon som vill bli
in
r
nd
adressä
ningen.
id
t
medlem
så be denne kontakta
t
u
a
k
inte skic
mig innan inbetalning så vi får rätt uppgifter från början.
MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF

5

ÖVR E NO RRBO T T E N

RAPPORT FRÅN ÖVRE NORRBOTTEN
Höstens jaktprov har inte varit några höjdare pga. den mycket dåliga
fågeltillgången på våra provmarker.
För det mesta så har provgrupperna rapporterat 0 eller max 1 konstaterad fågel. Det har varit tungt både
för hund och hundägare. Det som
har hållit modet och förhoppningarna uppe stod två tikar för.
På vårt klubbis skällde Herröskogens Kiva, ägare
Jonas Ranner, ihop 77 poäng och ett förstapris.
Med detta så blev hon KLUBBMÄSTARE i ÖN
2016 . På andra plats placerade sig Spetsbackens
Sigge, en unghund på 1,5 år. Ägare är Jörgen
Estholm. Tredjeplatsen intogs av Mustakummun
Milli, äg Johan Lehmivaara.

Till vänster Jörgen
Estholm som med sin
Spetsbackens Sigge
tog hem lokalklubbens 13:e inteckning i
vandringspriset 2016.
Till höger Jonas Ranner som med sin Herröskogens Kiva blev
klubbmästare 2016.

Den 28 augusti gjorde Lohikoskis Roja ett kanonprov. När provgruppen kom tillbaka, sken både
hundägare och domaren som den berömda ”sola
i Karlsta”. Det hade dom verkligen fog för: Roja
hade nämligen skällt ihop 88 poäng och ett förstapris.

Utlysta prov 2016

Med detta resultat kvalificerade hon sig till årets
Skallkungstävling. Roja fortsatte visa högform, och
väl på plats tog hon två nya förstapris. Tre elitettor
på raken blir nog svårslaget, åtminstone i vår lokalklubb. Därmed tog hon den fina titeln SE JCH
och en tredjeplats på Skallkungen! Vi tar av oss
våra kepor och bugar djupt för dig.

Avgående ordförande Roger Strandelin hälsar den nye
Roland Saitzkoff
välkommen.

Rörliga prov 2016

Förstapris

3

6%

1

14%

Andrapris

2

4%

Förstapris

1

14%

Tredjepris

10

20%

2

28%

Ej pris

34

70%

3

43%

Totalt genomfördes 56 prov mot 46 under
föregående år.

Höstens flitigaste domare har varit Robert
Nordqvist med åtta domaruppdrag. Därefter har vi
Kid-Benny Eriksson och Jörgen Estholm med sju
prov vardera. Under hösten så har Jonas Ranner,
Kiruna, fullföljt domarutbildningen och är nu
auktoriserad jaktprovsdomare. Du behövs och är
hjärtligt välkommen.

Grattis Roja och husse Peter Drugge för denna
enastående prestation.
Senare i november i jaktens slutskede så inkom två
charmanta provresultat. På Kirunaområdets sista provhelg slog nobsen Nalta Äljest Cässna till
med 79 poäng och ett förstapris. Grattis Janne
Ludvigsson och välkommen tillbaka. Nobsen
Pilkalampinoppis Rapp och ägaren Robert
Nordqvist drämde till med 82 poäng på ett rörligt prov den 19 november. Det var välförtjänt, då
höstens jakt blivit störd av en oturlig skada.

Högsta jaktprovspoäng hösten 2016 tagna på
lokalklubbens egna prov:
Utlysta prov

Sammanfattningen av resultaten på våra utlysta
prov i höst blir följande:
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Rörliga prov

Lohikoskis Roja, 88 p

Pilkalampinoppis Rapp, 82 p

Nalta Äljest Cässna, 79 p

Ryggärdans Rapp, 69 p

Herröskogens Kiva, 77 p

Naustasvardos ISA, 61 p

SSF/Nedre Norrbotten
Ca 20-25 medlemmar mötte upp i
PEAB:s lokaler, vägg i vägg med Fritid och Vildmark i Piteå.

Tord Isaksson, John Laestander,
Leif Hedlund och Joakim Resin

Ett uppskattat inslag var att klubben hyrde Fritid
och Vildmarks skjutbiograf där medlemmarna fick
möjlighet att öva på sin skjutförmåga.

Anita Renberg och Anna-Lotta Myrestam hade
aviserat sin avgång från styrelsen och avtackades.
Efter att valet av styrelse genomförts fick den följande utseende:

Efter det att lokalklubben NKI lagt ned verksamheten 2016 gick nästan alla medlemmar över till
Nedre Norrbotten, vilket gjorde att vårt medlemsantal ökade till 247.

Ordförande: Leif Hedlund.
Sekreterare: Kjell Sundström.
Kassör: Daniel Myrestam.
Ledamöter: Lennart Vesterberg och Tord Isaksson.
Suppleanter: Sandra Laestander och Rickard
Öberg.

Klubbens ekonomi ser bra ut efter att ha gjort plusresultat de senaste åren.
72 jaktprovsstarter varav sju rörliga prov är ett
mycket bra resultat. Dessa starter resulterade i sju
förstapris, femton andrapris och tjugoen tredjepris.

Vid prisutdelning tilldelades följande hundar diplom efter sina 1:a pris på jaktprov:

Klubben arrangerade Riksutställningen som genomfördes i ett strålande vårväder, med ca 60 hundar.
Riksutställningsvinnare blev Finska spetsen Maksi,
ägare Mattias Kähäri.
Dessutom arrangerade vi utställning i Arvidsjaur
med ca 30 hundar.

Kalliokosken Tepa

91 p Äg: Tord Isaksson

Akroyd´s Kiivi

86 p Äg: Leif Hedlund

Akroyd´s Kiivi

83 p Äg: Leif Hedlund

Kullervon Tähti

83 p Äg: Joakim Resin

Tjärbäckens Nalle

80 p Äg: Magnus Lidberg

Älgstigens Inka

77 p Äg: Elisabet Laestander

Runner Up A-Maya 76 p Äg: Mikael Olovsson

Följande hundar blev Klubbmästare i SSF/Nedre
Norrbotten

Lokalklubbens vandringspris 2016 inom
Övre Norrbotten 2016 års vinnare och 13.e
inteckningen i vårt vandringspris tog:

Jaktprov: Kalliokosken Tepa, 91 poäng
Ägare Tord Isaksson

Spetsbackens Sigge SE25670/2015
Ägare: Jörgen Estholm, Malmberget
Utställning: ej deltagit
Jaktprov:
Porjus 8 oktober (klubbmästerskap): 58 p (18
månader gammal): 3 p
Porjus 9 oktober (klubbmästerskap): 62 p (18
månader gammal): 3 p
Poängsumma: 6 p

Utställning: Blåkölens Minna, BIS
Ägare Johan Vikström

Styrelsen tackar medlemmarna för det gångna året
och hoppas på ett lika bra 2017.
Kjell Sundström

Grattis till inteckningen och att få ha pokalen i ett
års tid!
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N E DRE N O RRB OTTEN

Rapport från
årsmöte 2017

N EDR E N O RRBO T T E N

Utställning i Arvidsjaur
Lördagen den 26 november anordnade SSF Nedre Norrbotten utställning i ridhuset i Arvidsjaur. Det snöade och blåste så det kändes bra att
hålla till inomhus. 33 hundar var anmälda och av dessa kom 29 hundar
till start. Domaren Ulf Ottosson tog
god tid på sig med bedömningen
och hanterade hundarna väl.

Sedan var det dags för de finska spetsarna. Fyra
hanar tilldelades Ck och bäst gick det för SE
UCH FI UCH NO UCH Skarjaks Ylvis, ägare
Sandra Laestander, Arjeplog. Andra bästa hane
blev vinnande hund i jaktklassen, Finnskallets
Kilpi, ägare Thorgny Hedman, Lycksele, som
fick sitt första Cert. Tredje bästa hane, Blåkölens
Dacke, ägare Urban Sundström, Laisvallby, fick
sitt tredje Ck i jaktklass och blev därmed Svensk
Utställningschampion. Fjärde bästa hane blev unghunden Micke, ägare Mats Larsson, Jokkmokk.

Först bedömdes valpar av båda raserna, totalt sju
stycken. Fint uppvisade Ailatis Viira, 5 månader,
var den enda som tilldelades HP och hon blev
därmed BIR- och BIS-valp. Ägare Jakob Fjellström,
Norrfjärden.

Tre av de finska spetstikarna fick Ck. Vann tikklassen med Cert gjorde Blåkölens Minna, ägare
Johan Vikström, Boden. Minna blev också Svensk
Jaktchampion efter att ha fått de utställningsmeriter som krävs. Andra bästa tik blev veteranen
Fort Hjort Jonna, ägare John Laestander, Arjeplog
och tredje bästa tik blev SE UCH NO UCH
Skarjaks Flisa ägare Elisabet Laestander, Arjeplog.

Bland norrbottenspetsarna tilldelades ingen tik
Ck, medan två hanar fick Ck. Bäst gick det för
Odensala Skogens Atle, ägare Linus Nilsson, Luleå.
Atle tävlade i jaktklass för första gången så förutom
BIR-titeln fick han sitt första Cert. Unghunden
Saxälvens Xanté, ägare Kurt Jonsson, Arvidsjaur,
blev andra bästa hane.

BIR vanns av tiken Blåkölens Minna och hanen
Skarjaks Ylvis blev BIM. Kampen om Best In Show
vanns av finska spetstiken Blåkölens Minna och
Best in Show 2 blev norrbottenspetsen Odensala
Skogens Atle.

Efter att norrbottenspetsarna bedömts var det utlottning av priser på startnumret, bland annat
lottades en vapenkoffert ut som vanns av Anders
Morin.

Domaren Ulf Ottossons samlade intryck var att exteriören bland norrbottenspetsarna generellt sett
har blivit bättre än tidigare. När det gäller de finska

Ailatis Viira
tilldelades HP och blev BIR- och BIS-valp.

Odensala Skogens Atle
blev BIR bland norrbottenspetsarna och BIS 2
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Finska spetsvalpar
väntas vecka 13

spetsarna tyckte han att exteriören överlag var god,
hans intryck var även att tandstatusen har förbättrats. Ulf rekommenderade uppfödare och intresserade hundägare att läsa domarkompendierna för
respektive ras. Dessa kompendier finns att ladda
ned på SKK:s sida, klicka på dokumentet domarkompendium.

e. Akroyds’ Kajo SE40032/2011 och
u. Vackeråsens Tuuli SE60786/2012
Båda hundarna är jaktprovs- och utställningsmeriterade. Parningen är rekommenderad av avelsrådet.

Norrbottenspets: www.skk.se/sv/hundraser/norrbottenspets/

Ring Per Tjärnlund: 070-356 0718 eller
mejla: per.tjarnlund43@gmail.com

Finsk spets: www.skk.se/sv/hundraser/finsk-spets/
Dessutom uppmanade Ulf utställarna att träna mer
på att visa upp sina hundar. Han påpekade att det
inte är lätt att få en korrekt mankhöjd på en hund
som sjunker ihop när mätstickan kommer fram
eller att bedöma rörelserna hos en hund som drar i
kopplet eller galopperar.
SSF Nedre Norrbotten tackar domare, ringsekreterare, utställare och funktionärer för en trevlig dag!
Sandra Laestander

Sakko efter Lakansjöbäckens Liisa
och Kaitumdalens Rippe

Finska spetsvalpar
(väntas v.13)
e. Viterlidens Skröder SE29035/2012
2 st 1:a pris på jaktprov
u.Siri SE29305/2012
1 st 1:a pris på jaktprov, 90 p
2 st excellent på utställning
Båda föräldrarna fulltandade och
patella UA.
Parning rekommenderad av avelsrådet.
Finnvikens kennel
Mats Thorneus: 070-517 46 61, e-post.
mats.thorneus@hotmail.com

Bland de finska spetsarna blev tiken Blåkölens Minna BIR och hanen Skarjaks Ylvis BIM.
Minna korades även till BIS.
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SSF K US T LAN D

Hundutställning i Umeå
SSF Västerbottens Kustland, 4 februari 2017
Hundutställningen ägde rum på
Forslunda Naturbruksgymnasium.
Årets startfält bestod av totalt 24
hundar fördelade på 15 norrbottenspetsar och 9 finska spetsar.

Best in Show
Det blev norrbottenspetsen Odensala Skogens Atle
som tog hem BIS-titeln i hård konkurrens mot finska spetsen Buskuddens Kirro
SSF Västerbottens Kustland vill tacka vår domare
Thomas Eriksson, domarelev Petra Höglund och
ringsekreterare Anna Majaniemi som alla utförde
sina uppdrag på bäste sätt. Vi vill också tacka våra
sponsorer för skänkta priser till vårt lotteri och
vinst på startnumret.

Domare var rutinerade Thomas Eriksson och
med honom var domareleven Petra Höglund.
Ringsekreterare var Anna Majaniemi.
Först ut i ringen var nobsvalptiken TålsmarksTufva
som fick bra kritik, hon ansågs lovande och
belönades med ett hederspris. Sedan övergick
bedömningen till de finska spetsarna och avslutades med norrbottenspetsarna. Domaren Thomas
Eriksson beskrev på ett instruktivt sätt hundarnas
förtjänster och brister.

Slutligen vill vi tacka alla deltagare för en trevlig
dag tillsammans och hoppas på återseende nästa år.

Bästa norrbottenspets
Bästa norrbottenspets blev Odensala Skogens Atle,
ägare Linus Nilsson från Luleå.
Bästa finsk spets
Bäste hane blev Buskuddens Kirro, ägare
Lars Lindgren från Obbola och bästa tik blev
Lakansjöbäckens Iris, ägare Oskar Johansson från
Bjurholm.
Det blev Buskuddens Kirro som knep titeln BIR.
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Ägare
Jan & Britta Stormare
Robin Edlund
Andreas Grufvisare
Gunilla Sundström
Thorgny Hedman
Lars Lindgren
Oskar Johansson
Ulf Brändström
Göran Hellström
Tommy Jonasson
Jonas Nilsson
Catarina Holmberg
Fredrik Vennberg
Jonas Starck
Linus Nilsson
Fredrik Byström
Andreas Westerberg
Anna-Maj Söderström
Cecilia Ruumensaari
Torleif Eriksson
Catarina Holmberg
Ewert Lundström
Jonas Gustavsson
Jan Skog

Klass
Valp
Jun
Jun
Jkl
Jkl
Jkl
Jun
Jun
Jkl
Ökl
Jun
Jun
Jkl
Jkl
Jkl
Jkl
Jun
Jun
Jun
Jun
Jkl
Jkl
Ökl
Ökl
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Hund
Tålsmarks Tufva
Raolex Patu
Kolåsens Arrak
Buskuddens Ricky
Finnskallets Kilpi
Buskuddens Kirro
Lakansjöbäckens Iris
Vindelådalens Thaara
Häggingåsens Kiwa
Joikom´s Teeri
Tjäderskallets Cato
Stålbergets Sigge
Klingsboda Edison
Lybergets Ville
Odensala Skogens Atle
Kroknäbbens Gizmo
Stålbergets Exi
Reisakongens Looka
Skarnäbbens Snotra
Skarnäbbens Vilja
Moa
Skarnäbbens Sunna
Kolgårdens Mira
Blumchens Lady Kluck

VÄ STE R B OTTEN S LAP P MARK

Årsmöte

UTSTÄLLNING I
LYCKSELE

Västerbottens lappmark

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till
utställning för Norrbotten- och Finsk spets

Årets årsmöte i Storuman var till styrelsens glädje välbesökt med ca 20
deltagare.

FREDAG 26 MAJ
Plats: Gammplatsen. Domare: Ulf
Ottosson

Ekonomiskt gick klubben minus med 1104
kr, men det förklarades med stora inköp av
chipläsare, högtalaranläggning och dataprogram.

Skriftlig anmälan skickas till:
Per Sjögren, Kopparvägen 11, 921 37
Lycksele tel 070-286 76 91

Förändringen i styrelsen blev den att Martin
Markusson avsade sig omval efter 10 år som
kassör och två år som ledamot i lappmarkens
styrelse. Martin avtackades av ordförande Kurt
Sivertsson med en vacker kniv som han säkert får
användning för.

E-post: per_sjogren_1@hotmail.com
Bekräftelse får ni vid anmälan.
Anmäl genom hemsidan www.ssf-riks.se
utställning sedan VL eller blanketten Som
finns att hämta på samma sida.

Ny ledamot blir nu Per Sjögren, Lycksele, och ny
suppleant blir Björn Jonsson, Barsele, som vi hälsar
välkommen in i styrelsen.

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN 18 MAJ
Anmälningsavgift kan betalas genom
swish: 123 269 43 88 eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739
Valpklass 50:- Veteranklass 150:- Övriga
klasser 300:-. Lägg till 50:- och få en utställningskatalog med alla hundar.

Under året har det gåtts 63 utlysta jaktprov och 43
rörliga jaktprov. De resulterade i sex förstapris, sex
andrapris och tjugoen tredjepris.
Lappmarken har under året haft utställningar Åsele
med 27 deltagare och Lycksele med 58 deltagare.
Det är en minskning med 26 deltagare från 2015
men vi hade ingen Storumanutställning detta år.

Fina priser som vanligt. Passa även på att
gå på utemässan.

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det gångna
året och hoppas på fortsatt gott klubbarbete!
Thomas Jonsson

Årets Pristagare
Västerbottenspriset
Finnskallets Kilpi med 153p.
Ägare Thorgny Hedman Lycksele.
Klubbmästare 2016
Skarnäbbens Nea 66p
Ägare Mattias Åkerstedt Storuman
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SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till
utställning för Norrbotten- och Finskspets

SSF Västerbottens Lappmark anordnar en aktivitetsdag för medlemmar i
Lycksele.

SÖNDAGEN DEN 26 MARS
Plats: Ishallen. Domare: Aina Lundmark
ID- och vaccinationskontroll kl 9.00-10.00
chipläsare finns i insläppet.

Ringträning (utställning), lotteri, genomgång av hur ett jaktprov går till
och råd inför utställning. Hamburgare
och kaffe finns på plats. Ta med hela
familjen!

Bedömningen börjar kl 10.00
Skriftlig anmälan skickas till:
Berith Johansson, Blåviksvägen 32, 91931
Åsele. Tel. 070-366 44 79

Plats: Hedlundaskolan
Kontakt: Per Sjögren 070-286 76 91
eller Thomas Jonsson 070-668 05 22

E-post: tjaderfightens@hotmail.com.
Anmälan kan göras på www.ssf-riks.se
under utställning.
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN 17 MARS
Anmälningsavgift kan betalas, genom
swish: 123 269 43 88 eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739
Valpklass 50:- Veteranklass 150:- Övriga
klasser 300:-

In memoriam

Lägg till 50:- och få utställningskatalog
om alla hundar.

För en tid sedan fick vi det tråkiga
beskedet att Inez Vedbring i
Bodträskfors har avlidit.

Servering finns i isladans värmestuga.
Besök gärna Åsele Vintermarknad

Inez var en av de drivande krafterna för
starten av skällande fågelhundsklubben,
som startade 1967.

Vi lottar ut en hundbur på startnr.
Älghundutställningen på lördag med ca
200 hundar. Stövare, blandade raser.

Inez var aktiv i Västerbottens Lappmark
som då hette SFN-mellersta avdelningen, från tidigt 70-tal som sekreterare i
klubben och senare på 80-talet som ordförande under sex år i det som då hette
SSF Västerbotten. Inez var jaktprovsdomare och provledare i lokalklubben
under ca 30 år ända tills det blev nya
provregler 1997 då hon även avtackades
för sitt arbete i klubben.
Inez fick utmärkelsen Guldnålen 1980.

Norrbottenspets och Finsk spets på
söndag.

HEMSIDA

Vila i frid Inez,

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

www.ssflappmarken.se

SSF Västerbottens Lappmark
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VÄS T E RBO T T EN

UTSTÄLLNING I ÅSELE

Aktivitetsdag i Lycksele
den 13 Maj

Å N GE RMAN LAN D

Rapport från verksamhetsåret 2016 SSF ÅNGERMANLAND

ÅRSMÖTET
Årsmötet hölls i Bredbyn den 21
januari. Efter att ordförande Staffan
Jönsson hälsat alla välkomna vidtog mötesförhandlingarna enligt
dagordningen.

RESULTAT RÖRLIGA JAKTPROV 2016:
Åbackens Tuffa Tjeijen 58 p, ägare Robin Boija
Röjåsens Vilja 86 p, ägare Staffan Jönsson, Näsåker
Viterlidens Skröder 58 p, ägare Mikael Olsson,
Örnsköldsvik

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2017

Röjbackens Teko 72 p, äg Ulf Jonsson, Backe

Ordförande: Staffan Jönsson
Kassör: Mikael Olsson
Sekreterare: Terese Sandström
Ledamot: Peder Ragnarsson
Ledamot: Ulf Jonsson
Ledamot: Mats Mattsson
Ledamot: Joakim Byström
Suppleant: Per Tjärnlund
Suppleant: Tobias Mårtensson

Tjärstubbens Leia 85 p, ägare Göran Olsson,
Själevad
Kolåsens Ekko 48 p, ägare Göran Jönsson, Sollefteå
SKALLKUNGEN 2016
Fyra domare från Ångermanland fick i uppdrag att
döma jaktprov under Skallkungen:
Ulf Jonsson, Boris Sandström, Göran Olsson och
Peder Ragnarsson.

REVISORER OCH
REVISORSSUPPLEANTER 2017

Ångermanlands representant för året var Röjåsens
Vilja, ägare Staffan Jönsson som kom på en
hedrande fjärdeplats!

Revisor: Göran Jönsson
Revisor: Lena Jönsson Hjertén
Suppleant: Jan-Gunnar Jonsson
Suppleant: Örjan Matsson
VALBEREDNING 2017
Göran Olsson (sammankallande), Boris Sandström
och Fredrik Söderlund.
JAKTPROV
De utlysta jaktproven har delats upp på två provplatser, Backe och Näsåker. Sammanlagt med de
rörliga och utlysta jaktproven blev det totalt sju
stycken förstapris.
RESULTAT UTLYSTA JAKTPROV
NÄSÅKER/BACKE 2016:
Kronskogens Tikko. 82 p, ägare Hans Molin,
Helgum
Viterlidens Skröder 80 p, ägare Mikael Olsson,
Örnsköldsvik
Röjbackens Teko 77 p, ägare Ulf Jonsson, Backe
Röjåsens Vilja 76 p, ägare Staffan Jönsson, Näsåker
Klingermyrans Thrax 75 p, ägare Per Gannå,
Sundsvall

Här är lillhusse Edwin Hjerthen med Röjåsens
Vilja, klubbmästare Ångermanland 2016
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ÅN G E RMAN L A N D

UTSTÄLLNING
Under 2016 hölls årets hundutställning i Bredbyn.
Där deltog totalt 24 hundar varav tio norrbottenspetsar och fjorton finska spetsar. Domare var Aina
Lundmark
NYA CHAMPIONHUNDAR
Vi får gratulera till två nya championhundar:
SE JCH Tjärstubbens Leia, ägare Göran Olsson,
Själevad
SE JCH Röjåsens Vilja, ägare Staffan Jönsson,
Resele
ÅNGERMANLANDS KLUBBMÄSTARE
2016
Årets klubbmästare samt vinnare av Kolåsens och
Tallparkens vandringspriser 2016 blev SE JCH
Röjåsens Vilja, ägare Staffan Jönsson, Resele
Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer
och markägare som ställt upp och hjälpt till med
utställning, jaktprov samt under Ramseles jaktmässa. Utan ert engagemang skulle det dessa aktiviteter inte bli av!
Därmed önskar SSF Ångermanland alla en god vår!
Styrelsen
Årets klubbmästare samt vinnare av Kolåsens
och Tallparkens vandringspriser 2016: SEJCH
Röjåsens Vilja, äg. Staffan Jönsson, Resele

Kolla in nya hemsidan!

Hemsidans butik

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

På vår nya hemsida finns flera formulär för
att underlätta för er som medlem. Allt från
butik till enkla medlemsärenden...

I butiken kan man beställa:

• SSF:s Vin Urogallo
• Championatdiplom
• Tygmärken
• Silvernål
• Injagningskompendium
• Raskompendium

Medlemsskap online

http://ssf-riks.se/bli-medlem
Nu kan du enkelt bli medlem i SSF direkt på hemsidan. Fyll i dina personuppgifter och vilken lokalklubb 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.
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Årsmöte i SSF Medelpad
Årsmötet i SSF Medelpad samlade
dryga 20-talet deltagare på Restaurang Grankotten i Sundsvall.
Förutom de sedvanliga förhandlingarna var det en lång och konstruktiv diskussion om reglerna för
kvalificering till Skallkungen utifrån
en inkommen motion.

Här segrade (som vanligt…) Kalle Burman, följd
av Örjan Sahlin och Micke Åsman.
Detaljer och verksamhetsberättelse hittar du på
hemsidan: www.ssf-medelpad.se

Diskussion…
Prisbordet dignade efter alla fina resultat på jaktprov och förutom dessa priser delades priser ut till
de kämpar som håller efter predatorerna.

Jaktprovshösten i SSF Medelpad
Totalt blev det 49 jaktprovsstarter
i SSF Medelpad 2016. Det är en
uppgång med sju jämfört med
året innan men ingen toppnotering avseende antal jaktprovsstarter.

SSF Medelpads rookie-pris
2016 tilldelas Kyros-Onni,
SE38800/2014, ägare Cecilia
Sjölund, Liden. KyrosOnni erövrade utmärkelsen genom att nå 85
poäng och ett 1:a pris
på jaktprovet i Lögdö
vildmark den 2/10 2016.
Cissi Sjölund är glad
över vandringspriset för
"Årets rookie"!

Resultatmässigt är det dock det bästa året i
lokalklubbens historia. Aldrig tidigare har så
många första- och andrapris tagits på våra jaktprov. Det blev sex st. 1:a pris, åtta st. 2:a pris och
tio st. 3:e pris. Resultaten hänger naturligtvis samman med den föryngring av skogsfågeln som
skedde under 2016 men också på duktiga hundar!
Vill du veta mer om specifika resultat kan du kolla
hemsidan www.ssf-medelpad.se
Medelpads skällande fågelhund 2016 blev SE
25610/2012 Sörlidbäckens Jalapeno, ägare Jonas
Carlsson. ”Jalle” erövrade utmärkelsen och
vandringspriset genom att ta tre förstapris på jaktprov och CK, Cert på utställning.

Jonas Carlsson tar emot vandringspriset
"Årets skällande fågelhund" i Medelpad
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Den 2 december så styrde vi kosan
söderut för att för andra året i rad
representera norrbottenspets på
hundmässan.

Idun och på söndagen var det Anders, Christina
och Joel med Freja och Idun i montern. Det kom
mycket folk som besökte montern och var intresserade av hundarna och var mycket nyfikna på
rasen. I år var det inte lika många frågor om klövviltsjakt och det mesta frågorna rörde sig om fågel- och mårdjakt. De som besökte montern blev
imponerade över att hundarna var så lugna under
tillställningen. Både på lördagen och söndagen
så gick Christina och Idun med i rasparaden. På
lördagen så hade Anders och Jan information om
norrbottenspets i jakthundsmontern och på söndagen så var det bara Anders som pratade om
rasen. Det var många som var intresserade av att få tag på valpar och det flesta
ville ha hundarna till jakt av olika slag.
Ett annat uppskattat inslag var bröderna Almespångs filmer om trädskällarjakt
med norrbottenspets som rullade på datorn hela helgen.
Christina Ingve

Glada i hågen åkte vi till Älvsjö mässan på fredagen för att fixa montern, nytt för i år var att man
måste hämta ett så kallat arbetspass i vakten för
att få vistas i mässan på fredagen. Så det var bara
att gå ut och hämta det och sen var det bara att gå
in och fixa montern med bilder och uppstoppad
tjäder och mård. Mården hade vi fått låna från
Helsinge jakt och fritid i Hudiksvall och
Kattis Åsman hade bidragit med fina
bilder att sätta upp i montern.
På lördagen bemannades montern av
Anders J, Christina I, Jan och Sigge
S med hundarna Solo, Freja och

Utställning i Borgsjö den
22 april 2017
SSF Medelpad inbjuder till utställning för
finsk spets och norrbottenspets
Plats: Västra Medelpads brukshundklubb,
Registrering: kl. 09.00. Utställningen startar 10.00 med valparna först.
Domare: Arild Berget
Anmälan senast den 15 april till:
Anita Hästdahl, Parteboda 221, 841 92
Ånge, gärna per e-post:anita.hastdahl@
gmail.com
Information lämnas av Anita 070-606 63
06 eller Malin Lindh 070-30 319 00
Avgiften sätts in på klubbens bankgiro:
5881-7263
Valpar 50 kr,
övriga klasser 250 kr.
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ME DE LPA D

STOCKHOLM HUNDMÄSSA 2016

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

Vi har en gemensam e-post för hela avelskommittén:
ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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Riksutställning och Riksårsmöte
2017
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till Riksutställningen för
Finsk Spets och Norrbottenspets samt till Riksårsmötet 2017

Riksutställning
Lördag den 1 april 2017
Hotell Hammarstrand, Hammarstrand
Bokning rum tel. 0696-107 80
Utställningsdomare: Ewa Widstrand
Registrering och ID-kontroll från kl. 8.00
Bedömningen börjar kl. 9.00 med valpklass båda raser
Anmälan senast 22 mars till: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal
Tel: 070-657 67 38 E-post: lennartjonsson1956@gmail.com
Valpklass 4-9 mån, Championklass och Veteranklass gratis. Övriga klasser 250:Anmälningavgift insättes på SSF J/H:s plusgiro 13 70 11-3 vid anmälan,
märk inbetalningen med hundens registreringsnummer
OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på utställningsdagen
Använd blankett från Ståndskall eller anmäl på hemsidan ssf-riks.se
Kontrollera i god tid att era hundar har giltiga vaccinationer
Inga valpar under 4 mån. får vistas på utställningsområdet, enl. SKK:s regler

Riksårsmöte
15:00 Jägareförbundet, föreläsning
Framtidens möjligheter för löshundsjakt
16:30 Årsfullmäktigemöte
20:00 Middag, Prisutdelning
Mer info på ssf-riks.se
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SSF och norrbottenspetsen
50 år
När man i korta drag ska beskriva
SSF:s utveckling från den trevande
starten och fram till nu – när både
klubben och norrbottenspetsen firar
50-årsjubileum – är det naturligt att
börja med SSF:s förste ordförande,
Uno Lindstedt, Vittangi.

20
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NORRBOTTENSPETSEN

50

år

Första årsmötet
Under 1967 leddes klubben av en interimsstyrelse
och det första riktiga årsmötet hölls i Luleå i april
1968. Klubbens första styrelse valdes utan krångel
och kom att bestå av Uno Lindstedt, ordförande,
Rune Samuelsson, sekreterare, Artur Larsson,
kassör, Stig Onnerfeldt och Rune Almqvist.
Uno Lindstedt fick dock inte vara med så länge
till. Hans hjärta var svagt. På hemväg från ett jaktprov i Arvidsjaur 10 oktober 1971 hade han kört
in sin bil på en parkeringsficka efter Inlandsvägen
vid bron över Piteälven och där hittades han död.
Han blev bara 62 år. Till minne av Uno instiftade
SSF några år därefter uppfödarpriset ”Unos
Minne”, ett vandringspris som det tävlades om i
femårsperioder.

Embryot till vad som skulle bli SSF skapades redan 1963, när trädskällarentusiasterna inom
Norrbottens älghundklubb bildade en egen sektion. En av de drivande bakom det var just Uno
Lindstedt. Han var en självskriven centralgestalt,
som hade hållit på med uppfödning av finsk spets
(Tornedalens kennel) ända sedan 1940-talet. Trots
att hans produktion var liten bestod exempelvis
hela det svenska laget av ”tornedalingar” i den allra
första landskampen mot Finland.

Vid årsmötet i Storuman 22 april 1972 fylldes luckan efter Uno Lindstedt temporärt av Stig
Onnerfeldt, som dock inte längre var verksam i
Pajala utan hade flyttat till Norrköping.

Idén att försöka återskapa Norrbottens skällande fågelhund var från början Stig Onnerfeldts,
men Unos enorma lokalkännedom skulle bli
till ovärderlig hjälp vid de rasinventeringar som
föregick Svenska kennelklubben, SKK:s beslut att
godkänna rasen.

Vid den här tiden hade jag redan skaffat min första
finska spets och även startat på jaktprov. Eftersom
jag var nybakad journalist fick jag tämligen
omgående en förfrågan om jag kunde åta mig att
vara redaktör för Den skällande fågelhunden, som
SSF:s medlemstidning då hette. Klubben hade därföre i stort sett bytt redaktör för varje nummer och
nu ville man ha bättre kontinuitet. Jag lovade att
göra ett försök. Det skulle visa sig räcka i två decennier.

Ett villkor var emellertid att det fanns en specialklubb som var villig att ”ta hand om” norrbottenspetsen. Med det syftet ombildades därför Älghundklubbens trädskällarsektion till en
fristående förening. En ansökan inlämnades till SKK
om att få den nya specialklubben ansluten, vilket
beviljades 16 november
1967. Det året föddes
alltså inte bara en ny ras
utan också en ny specialklubb inom kennelassociationen.

När jag tillträdde hade Bo Påhlsson och Egon
Grubbström haft uppdraget före mig. På grund av
pengabrist utgavs tidningen från början som häftad stencil. Egon drog ut stencilerna och sedan
samlades man på Åke Anderssons vedbacke, ordnade bladen i högar samt häftade ihop.
Den kvarlåtenskap jag fick ta över bestod av två
skokartonger fyllda med papper, klichéer och
några gamla bilder. Mitt förstlingsverk var nummer 2/1973.

Uno Lindstedt, Vittangi, var SSF:s förste ordförande från starten 1967 och fram till sitt
frånfälle 1971.
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Det svenska landslaget i landskampen 1970 i Lycksele bestod av, från
vänster: Ruth Samuelsson med Metsämiehen Anu, Rune Samuelsson
med Tornedalens Ukko, Kjell Hedman med Ukkos Laika samt Gustav
Rova med Kruunupään Tutka.

Årsmötet biföll förslaget och de första lokalklubbarna hade fötts.

Stark kassör
Klubben led under knappheten kalla stjärna, men
vi hade en stark man att hålla i handen. Kassör
var nämligen Åke Andersson i Satter. Han hade
då börjat med sin uppfödning av norrbottenspets (Nåbsens kennel) och importerat Nalle från
Finland, vilken som första norrbottenspets kvalificerat sig till landslaget som mötte Finland i
Arvidsjaur 1972.

Efter att ha varit koncentrerad till Norrbotten kom
nu verksamheten i gång även i Västerbotten, där
Lycksele och Storuman blev viktiga centralplatser. Den nya Mellersta lokalklubben kände sig redan 1970 mogen att påta sig den grannlaga uppgiften att arrangera det årets landskamp. Den hölls
i Lycksele och det svenska laget vann överlägset.

Åke hade järnkoll på klubbens ekonomi. Hans
metod var lika enkel som självklar: han betalade
inga räkningar förrän det fanns pengar i klubbkassan att betala med. Sedan fick fordringsägarna
rasa och svära bäst de ville.

Landskampsutbytet med Finland inleddes för
övrigt redan 1967. Från början hölls landskampen
varje år, men från och med landskampen i Lycksele
kom den att hållas bara vartannat år, bland annat
med hänsyn till kostnaderna.

Det ljus i tunneln som Åke såg var att medlemsantalet skulle överskrida 500-strecket; en sorts
brytpunkt i ekonomin. För att nå dit och för att
klubben skulle kunna utvecklas stod det klart att
verksamheten måste decentraliseras och nya trädskällarcentra förmås växa fram utanför Norrbotten.

Det kan också nämnas att Skallkungtävlingen
från början var ett sorts sammandrag av hela jaktprovssäsongen på så vis att den hund som uppnått högst poäng på jaktprov i landet korades till
Skallkung. Vid årsmötet i Storuman 1972 utsågs
dock en arbetsgrupp som skulle utreda de framtida
formerna för denna tävling. Slutresultatet blev en
särskild Skallkungstävling ungefär som vi känner
den i dag, med prov under två dagar och där hunden som uppnått bästa resultatet vinner.

Redan till årsmötet i Sundsvall 1969 fanns ett
förslag om att indela riket i tre lokalklubbar: Norra
lokalklubben skulle omfatta Norrbotten, Mellersta
lokalklubben Västerbotten, Västernorrland och
Jämtland och Södra lokalklubben resten av landet.

Den första, ”nya” Skallkungtävlingen hölls i
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Några av deltagarna
i den första Skallkungtävlingen samlade utanför hotell
Laponia i Arvidsjaur.
Från vänster: Anders
Jusslin, Gustav Rova.
Tore Strandgård,
Stig Lövström, Börje
Meijer, Kjell Rosberg,
Fredrik Olofsson, Arne
Oskarsson och AnnaLisa Olofsson.

spetsen som fågelhund utan att norrbottenspetsen
istället skulle fylla en nisch som ”allroundhund för
söndagsjägare”; en hund med vilken man skulle
kunna jaga allt. Den skulle skälla fågel, fungera
som kortdrivare även kunna skälla älg.

Arvidsjaur 1973 med finnspetstiken Raija, ägare
Kurt Öhlund, Tväråselet, som vinnare.
Ständigt medlemsskap
Medlemsantalet växte dock fortfarande sakta och
ekonomin förblev oförändrat svag. Denna brist
kompenserades av idealitet och arbetsglädje i den
unga klubben. Visserligen skuttade medlemsantalet
1972 upp till 550 men sjönk sedan tillbaks igen.

Älgprov och namnbyte
Inför årsmötet i Bollnäs 1975 hade ordförande,
sekreterare och kassör avsagt sig omval och övriga styrelseledamöter stod i tur att avgå. En helt ny
styrelse valdes med Rune Samuelsson som ordförande. Mötet ändrade också stadgarna, så att lokalklubbarna fick utse en styrelseledamot vardera i
den så kallade riksstyrelsen.

Det var stor omsättning, både bland medlemmar
och funktionärer. För att komma över en akut likviditetssvacka erbjöd klubben 1975 medlemmarna
att teckna ett ständigt medlemskap för 300 kronor.
Några nappade på erbjudandet och kanske finns
några av dem kvar ännu. Vem vet?

Årsmötet beslöt dessutom att ansöka hos SKK om
att på försök få genomföra älgprov efter egna regler,
som skulle premiera ”de små markernas älghund”.
Till följd härav bytte klubben också namn till
Specialklubben för finsk spets och norrbottenspets,
SFN. Även tidningen fick byta logotype och kom
att heta Ståndskall.

För att stimulera medlemsvärvningen erbjöd klubben dessutom en särskild kniv i belöning till den
som lyckades värva tio betalande medlemmar.
Värvarknivarna var handgjorda av Emil Lindberg i
Brännmyra och läderslidan pryddes av en stiliserad
tjäder i topp.

Älgproven skulle bli ett hett debattämne i klubben
under flera år framåt. Opponenterna menade att
det bara kunde finnas ett idealiskt ståndarbete på
älg oavsett hundras eller jaktmarkernas storlek och
förespråkade Älghundklubbens regler. De skulle så
småningom vinna den striden, men under tiden
blev frågan alltmer laddad.

Norrbottenspetsarna utgjorde fortsatt ett bekymmer. Antalet registrerade hundar var tämligen stort
men klubben såg bara till en bråkdel av dessa på
sina jaktprov och utställningar. Vad hände med
resten, var norrbottenspetsen på väg att bli en sällskapshund? Tvivlarna ansåg att rasen aldrig skulle
kunna bli ett fullvärdigt alternativ till den finska
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år

Förutom allting
annat var Staffan
Forsslund också
utbildningsledare för
blivande jaktprovsdomare. Hår står Staffan
med späckad portfölj
framför 28 ”elever”
från lokalklubben
Västernorrland-Jämtland efter avslutad
teorikurs på Hullsta
gård i Sollefteå under vårvintern 1984.

En annan motståndsgrupp till älgproven menade
att det inte går att bedriva framgångsrik jakthundsavel med så skilda avelsmålsättningar som älg och
fågel och att det hotade fördröja rasutvecklingen.

Saker börjar hända
Ungefär samtidigt som klubben 1977 firade
tioårsjubileum hade emellertid saker börjat hända. En bakomliggande orsak kan vara att jaktformen nu hade fått så många skribenter i jakttidningarna: Rune Samuelsson, Staffan Forsslund, Roger
C Åström, Egon Grubbström, Tomas Johansson
och i någon mån även undertecknad skrev referat
från jaktprov och artiklar om jakten med skällande
fågelhund som väckte uppmärksamhet och skapade
intresse. Medlemsantalet började sakta öka och för
varje år gick det allt fortare. Som konsekvens av
medlemsökningen växte också jaktprovsstarternas
antal närmast lavinartat. Domarkåren fick svårt att
räcka till. Stora utbildningsinsatser både krävdes
och genomfördes.

Intresset för älgproven var svagt. När de första tre
årens försöksverksamhet summerades hade endast
sex hundar startat. Vid årsmötet i Strängnäs 1978
beslutades ändå med röstsiffrorna nio – sju att begära att verksamheten permanentades men det
gick inte SKK med på. Frågan var uppe även vid
årsmötet 1979 i Arvidsjaur och mötet beslutade då
att vända sig till Älghundklubben och att älgproven
fortsättningsvis skulle bedrivas i deras regi och med
deras regler. Frågan begravdes slutligen på årsmötet
i Kalix 1982, då årsmötet med röstsiffrorna 30–16
beslöt att hos SKK begära att verksamheten med
älgprov för finsk spets och norrbottenspets skulle
bringas att upphöra. Som konsekvens härav återtog
klubben nu sitt gamla namn – Specialklubben för
Skällande Fågelhundar – medan tidningen fortsatte
att heta som den gör än i dag.

Många nya lokalklubbar bildades nu och SSF började anta den form klubben har i dag. Norrbotten
fick en tredje lokalklubb och Västerbotten delades
på två. Jämtland, Ångermanland, Medelpad och
Gävleborg blev egna lokalklubbar efter länsindelning.

Även fasanproven dog ut vid ungefär samma tid.
Från början hade SSF också tagit med fasanen som
provobjekt i jaktprovreglerna, eftersom denna fågel även går att jaga med skällande fågelhund. Vid
fasanprov gällde dock inte koefficienten två för
finnande och förföljande varför det i praktiken var
näst intill omöjligt att ta ett första pris.

Under 1980-talet var SSF den rasklubb som ökade
mest av alla och 1988 var vi 2 000 medlemmar
fördelade på tio lokalklubbar! Nu började också
medlemsökningen liksom antalet jaktprovsstarter
att sakta in och verksamheten stabiliserades på ungefär dagens nivå. En bestående vinst var dock att
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Snobben, ägare Sture Persson, Tärnaby, blev första
norrbottenspets att vinna
landskampen mot Finland.

För att hugfästa minnet av
Uno Lindstedt instiftade SSF
uppfödarpriset Unos Minne,
som både för både perioderna
1975 -1979 och 1980 – 1984 erövrades av Karl-Gustav Ekroos,
Skinnskatteberg (Röjbackens
kennel).

För sin framgångsrika uppfödning av norrbottenspetsar erhöll Åke Samuelsson
(till vänster) Onnerfeldt-plaketten. Det skedde vid riksårsmötet 1983 och prisutdelare
var SSF:s ordförande Björn
Lundberg.

jakten med skällande fågelhund trängt igenom en
sorts ”tröghetsvall” i svenska jägares medvetande
samt att SSF hade vuxit ut till en stabil rasklubb.

nel) och sedermera av Ingrid och Per-Alrik Frohm
(Rönnbäckens kennel).

Skrev historia

Men en hundras utan användningsområde är
dömd till undergång. De tidigare ultrakorta jakttiderna på skogsfågel i förening med den utökade
älgjakten och inte minst den så kallade älgjägardiktaturen motiverade knappast någon att skaffa en
hund för specifikt skogsfågeljakt.

Längre jakttider

Samtidigt som SSF började växa till medlemsmässigt hade också den jaktliga utvecklingen hos norrbottenspetsen tagit fart. Fram till 1977 hade rasen
bara haft en jaktchampion; Tjibas Micke, ägare
Nils Jonsson, Sysslebäck. Men redan året därpå
skrev Snobben, ägare Sture Persson, Tärnaby, historia genom att vinna landskampen mot Finland
i Arvidsjaur. Rasen hade fått sin första Nordiska
mästare och det skulle bli mer. Hösten 1981 fick
rasen sin första stora PR-hund i Åkes Rulle, som
tog tre starka elitettor enligt de gamla, krävande
jaktprovreglerna och blev bästa hund båda
provdagarna vid det internationella jaktprovet i
Hörnefors.

I en sammanfattning av de här slaget bör det därför också nämnas hur klubben och dess funktionärer under hela 1980-talet kämpade för längre
jakttider på skogsfågel. SSF hade nu fått representanter i de flesta norrländska jaktvårdsföreningarna som agerade för att ändra på sakernas tillstånd. Målet var fågeljakt till årets slut, men det
nådde man förstås inte med en gång. Ett första steg
togs 1983, då jakttiden 25 augusti–31 oktober infördes från Värmland och norrut med undantag
för Norrbotten. Vid nästa jakttidsrevision togs ett
större enhetligt grepp i frågan och vi fick den jakttid som ännu gäller i skogslänen, det vill säga 25
augusti–15 november och därefter toppfågeljakt på
orrtupp och tjädertupp till och med sista januari.
Därtill kan läggas att även framställningarna om
utökad mårdjakt med mars månad kröntes med
framgång liksom anpassningen av hundträningstiderna. Och där befinner vi oss i dag. Den som
även jagar mård med sin hund har alltså användning för den under mer än halva året!

Året efter blev Åkes Rulle både Nordisk mästare
och Skallkung. Ägare till denna framstående jakthund var Rolf Lundgren, Malå. Ur den unga rasen
hade det äntligen framsprungit hundar som jaktligt
kunde mäta sig med de allra bästa finnspetsarna.
Isen var bruten.
För den jaktliga rasutvecklingen hos norrbottenspetsen har ingen hundstam betytt så mycket som
Lahnajärvihundarna. De var genetiskt specialiserade fågelhundar, som kom fram vid den stora rasinventeringen 1966 och vars blod omsorgsfullt
togs till vara; först av Åke Samuelsson (Åkes ken24
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NORRBOTTENMin egen, första kontakt med
SPETSEN
klubben var just genom Staffan.
år
När jag gjorde lumpen skrev jag ett
brev till honom och bad om tips
inför instundande valpköp. Jag fick
då ett utförligt brev till svar, som
jag fortfarande har i behåll, och vi blev med tiden
mycket goda vänner och jaktkompisar.

Summering

50

Om man summerar de viktigaste resultaten som
uppnåtts under klubbens 50 år, så är det att man
lyckats sprida kunskapen och utvecklat traditionen
att jaga skogsfågel med skällande fågelhund. Från
att ha varit nästan ingenting har den blivit den
dominerande jaktformen på skogsfågel.
Det andra viktiga resultatet är att klubben gick i
land med uppgiften att återskapa norrbottens skällande fågelhund, den ras vi idag känner under
namnet norrbottenspets. Den exteriöra utvecklingen gick relativt snabbt, det tog längre tid att konsolidera de jaktliga egenskaperna. Men det gick.
Tack vare ett framgångsrikt bekämpningsprogram
mot ögonsjukdomen katarakt, är norrbottenspetsen tillika en av våra friskaste hundraser.

Staffan var exteriördomare, jaktprovsdomare och
under olika perioder allt från ordförande till avelsråd. Han var en tid även redaktör för klubbtidningen. Den enda post jag tror han aldrig
beträdde var kassörens.
Ett bra sätt att manifestera klubbens 50-åriga tillvaro vore kanske att instifta en plakett till minne
av Staffan och som erkänsla för hans insatser. Den
skulle i så fall årligen utdelas till förtjänt föreningsfunktionär för långvarigt, idogt arbete på ideell grund. För det är eldsjälar som Staffan som utgör
den viktigaste framgångsfaktorn för föreningar som
SSF.
Bernt Karlsson

Det kan i ett sådant här sammanhang alltid diskuteras vem som gjort mest för klubben sett över
tiden. När man gå igenom gamla handlingar och
läser åldrade utgåvor av medlemstidningen är det
emellertid ett namn som sticker ut. Det är Staffan
Forsslund. Han var med från första början och har
betjänat olika förtroendeuppdrag ända fram till sitt
tragiska frånfälle för några år sedan.

Raija, ägare Kurt Öhlund, Tväråselet,
Älvsbyn vann Skallkungtävlingen både
1973 och 1974.
Svensk jaktchampion, Skallkung och
nordisk mästare:
Åkes Rulle, ägare
Rolf Lundgren,
Malå var i början
på 1980-talet rasens
stora stjärna.
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Nisse Jonsson, Sysslebäck, på väg ut i
markerna med Tjibas Micke, rasens första
jaktchampion.

M EL L AN S VE RIG E

Årsmöte SSF Mellansverige
Mötet som även denna gång skulle
äga rum i gula villan på ridhusområdet fick med kort varsel flyttas till
ridhusets cafeteria då något fel i
planeringen från kommunens sida
hade skett.

Sekreterare: Ronney Skoog
Kassör: Tommy Lannemar
Vice ordf. Anders Albinsson
Ledamöter: Hans Jemth
Suppleanter: Kjell-Åke Axelsson och Björn Sinders
Oförändrat blev det även på övriga poster förutom
att det blev nya revisorer och ny provledare för rörliga jaktprov. Dessa hade avsagt sig omval på grund
av ohälsa och privata skäl. De nya revisorerna
som valdes var Börje Sundqvist, Mora och Max
Matslofa, Orsa.

Det var inga större problem med det så efter förmiddagens hundutställning samlades den lilla skara
som ville närvara bara en trappa upp i stället.
Kort resumé. Här följer en kort redogörelse över de
viktigaste punkterna från mötet. Protokollet kan
senare läsas på: ww.ssf-mellansverige.se.

Posten som provledare för rörliga jaktprov övertogs
av Anders Albinsson, Uddeholm. Anders var tidigare vice på den posten.

Efter att kaffet och smörgåsen blivit avklarat hälsade Kjell Welam de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppet.

Prisutdelning
Kampen om den åtråvärda plaketten ”Årets
Skällande Fågelhund” blev denna gång inte en så
rafflande historia som det brukar. Peter Wallin och
Uppflogets Wipp gjorde processen kort med oss
övriga och vi fick vackert se oss rejält distanserade.

Sedvanliga mötesförhandlingar avklarades,
verksamhetsberättelse samt ekonomi godkändes
och styrelsen gavs ansvarsfrihet.
Styrelsen:

Den som kom närmast blev slagen med hela 61
poäng så något annat än att ta av sig hatten i en
djup bugning finns inte. Peter och Wipp vann plaketten även förra året så någon direkt skräll var det
väl inte. Applåderna blev långa, för när Peter fått
sin plakett hade han även två diplom att hämta ut.
Wipp hade under hösten kunnat glädja sin husse
med att bärga två 1:a pris på jaktprov.

De som stod i tur att avgå omvaldes och styrelsen
blev därför oförändrad.
Ordföranden: Kjell Welam

Storartat, grattis Wipp och Peter!
Diplom för tagna 1:a pris på jaktprov utdelades
också till: Hans Jemth och Furuhedens Sirpa,
Jonny Brandt och Vintuvas Dimma och sist men
inte minst till den gode Jonas Nederberg och hans
Lybergets Kelly som även var vår representant vid
Skallkungtävlingen i höstas. Alla pristagare hyllades
med applåder och glada tillrop.
Avtackningar
Arne Åhs. Efter att ha varit verksam både lokalt
och i riksklubb under sammanlagt 38 år har Arne
Åhs från Vålberg tyvärr blivit tvungen att avsäga
sig vidare uppdrag i SSF Mellansverige på grund av
hälsoskäl.

Peter Wallin och Uppflogets Wipp tillsammans med ordförande Kjell Welam

Arne har varit en ledande profil både lokalt och på
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Vi bjuder in våra medlemmar till Spetsträff/
Aktivitetsdag

En imponerande gärning som näst intill är omöjlig
att uppnå. Alla vi närvarande skickade en tacksamhetens tanke och klappade händerna när ordförande Welam höll upp SSF Mellansveriges gåva
som skulle skickas hem till Arne då denne själv inte
kunde närvara vid mötet.

lördagen den 20 maj 2017 kl. 9,30 och vi
håller på till ca 14,00.
Samling vid Mora Brukshundsklubbs
anläggning i Kråkberg (från Mora centrum, åk mot Älvdalen ca 3 km, se skylt
Brukshundsklubb).

Leif Nilsson. Ytterligare en duktig medarbetare
avtackades. Leif Nilsson, Yttermalung. Mångårig
jaktprovsdomare och revisor i klubben. Leif har
trots ringa ålder bestämt sig för att avsluta sin gärning som jaktprovdomare av personliga skäl vilket vi
djupt beklagar. Kanske gnistan för denna jakt falnat när rovdjursstammarna runt hemmamarkerna
tätnat och av det skälet valt andra vägar?

Uppdelning i två grupper.
Grupp ett startar med att Amanda
Vikner från ”Siljanstassen” går igenom
lite allmänlydnad och kontaktövningar,
Grupp två får samtidigt lite information om hur ett jaktprov går till och om
tiden räcker visas lite rallylydnad med
möjlighet att själv testa något agilityhinder.

Vi får tacka för det arbetet Leif lagt ner i klubben
och minnas honom som en rejäl och bra karl som
alltid ställt upp när man behövt en hjälpande hand.
En minnesgåva skickas även till honom då han inte
hade möjligheten att närvara.

Kafferast och gruppbyte - Lunch, vi
grillar hamburgare!

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Amanda ger oss en föreläsning
”De missuppfattade begreppen dominans & aggression hos hundar”

Ronney Skoog

Dagen avslutas med lite ringträning
och tips inför utställning.
För beräkning av åtgång av mat/dryck
är det bra om vi kan få intresseanmälan
någon dag i förväg.
Anmälan görs till: Susanna Vikner 070310 10 02 eller Ronney Skoog 070- 314
01 72, susannavikner@hotmail.com
eller ronney@skoog.biz
PS. Husse/matte får gärna följa med!!
Passa på att anmäl dig till denna
medlemsdag redan i dag!
Varmt välkomna till en trevlig dag tillsammans med våra hundar!!
SSF Mellansverige
Peter Wallin mottar sina priser
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riksplanet. Nämner här några av de uppdrag som
Arne genom åren haft: styrelseposter, provledare,
jaktprovsdomare, provledare rörliga jaktprov, ledamot i riks provregelkommitté, utbildningsledare av
jaktprovdomare mm.
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Hundutställning i Mora
4 februari 2017

Som vanligt de senaste åren var det
ridhuset i Mora som stod i centrum
för tilldragelsen. 25 hundar kom till
start och fördelningen var ovanligt
jämn mellan raserna, 13 norrbottenspetsar och 12 finnspetsar.

En liten kuriosa händelse var det i alla fall för mig
när Göran beordrade att han ville ha ett bord inställt i ringen under morgonens förberedelser. Där
uppe skulle varje hund stå under mätning och koll
av tänder mm. Vid mitt påpekande om risken att
någon hund skulle bli skrämd av detta sade han…
det är väl bättre att hundarna kommer upp en bit
än att jag ska stå och hänga över dem. Banne mig,
tror tamejtusan att det var en ganska bra grej då de
flesta av hundarna inte tog speciellt illa vid sig. För
de hundar som regerade negativt borde det vara en
ganska enkel sak att träna på. Kanske är det något
för andra domare att ta efter för att spara både
ömma ryggar och onda knän.

Domare för dagen var Göran Fastén som till sin
hjälp hade ringrävarna, tillika sekreterarna Monika
Hoffman och Anna-Carin Rydstedt att tillgå. Som
vanligt skötte alla sina uppgifter med bravur!
Det var ovanligt trångt runt sekreterarbordet denna
dag då vi även hade två blivande domare på besök.
Det var domaraspiranten Eva Borg och domareleven Svante Frisk.
Med stort engagemang deltog de i bedömningarna under Görans ledarskap. Vi får önska dom lycka till i sin fortsatta domargärning och hoppas att
vi så småningom får ha nöjet att inbjuda till tjänstgöring.

Trots att man själv vurmar för den svenska och
trevligt ljusa rasen så hajade man till direkt när
unghunden Herröskogens Pekka och husse Emil
Westling äntrade ringen och jag kan erkänna att jag
redan efter första varvet som paret sprang, innerst
inne tänkte att detta blir svårt att slå. Hunden var
bland de snyggaste finnspetsar jag någonsin sett,
vilket även förstärktes av det lugna och harmoniska intrycket denna extremt vackra unghund visade.
Inte kan man heller påstå att chanserna försämrades av sättet som Emil Westling visade upp Pekka
på. Kan bara säga att det hela blev till en magnifik
upplevelse! Bra gjort Emil!
Tror inte någon blev speciellt förvånad av att det
blev som det blev och precis så som min första tanke var. Pekka vann sin klass, fick sitt CK, blev bäst i
rasen och stod till slut som Best In Show! Grattis!
Nog fick han bra motstånd och det var inte bara en
flax att Anders Sundbergs snygga Norrbottenspets
Skarnäbbens Flax kvalificerade sig till final. Trots
att Anders fru Marika gjorde ett strålande jobb i
ringen så räckte paret inte ända fram utan fick denna dag nöja sig med ett Bäst I Rasen vilket heller
inte är fy skam. Stort grattis även till er!
En del priser lottades ut bland startnumren
och vi får tacka våra sponsorer, ”Erätukku” –
Vildmarksbutiken, Dalarnas Försäkringsbolag och
SSF-m för skänkta priser. Tack också till bestyrelsen och Susanna Vikner som alltid engagerat
ställer upp!

Bästa valp. Bim och husse Anders Olmarks
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Resultatlistan i sin helhet finns att beskåda på vår hemsida:
www.ssf-mellansverige.se

Nationell jaktprov i Björsjö 10-11
november 2016

Efter avslutad utställning blev det samling i ridhusets cafeteria för årsmöte. Det är en annan historia
och en kort redogörelse finns på annat ställe i detta
nummer av Ståndskall.

Norrbottenspetsen Krutuddens Kaiza 56p 3:e
pris. Styggbergets Tassa 55p 3:e pris + 60p 3:e
pris. Tilläggas kan att hundägare och domare tillbringade flera timmar på morgonen att spåra av
provområdena innan vi startade på jaktproven.
Ett av proven fick lov att flyttas p g a konstaterad
vargförekomst då 3 st vargar gått in i det tilltänkta
provområdet. I efterhand kan man bara konstatera
att vi på lördagen hade sanslös tur med att hundarna kom med hem. Vi fick nämligen vetskap om
en vargobservation bara någon kilometer från där
båda hundarna gått jaktprov.

Ronney Skoog

Vargproblematiken
Fick ett sorligt besked Juhani Laalos hanhund
Metso, kallad Sakko blev attackerad och dödad av
varg under en jaktdag fredagen den nionde december norr om Fredriksberg i södra Dalarna.
Det är synd och skam att en i närmast outröttlig
jakthund får sluta sina dagar på detta vis.
Sakko var för övrigt kullbror till Mattias Kähäris
hane Maksi som har blivit BIS på riksutställningen två gånger och Maksi var även med på
Skallkungtävlingen 2016.

Finalisterna. Herröskogens Pekka och
Skarnäbbens Flax

Mattias Kähäri, SSF Sydsverige

Finska spetsvalpar
våren/sommaren 2017
e. Kiri FIN54074/06 – 3 CERT
u. C.I.B. FI UCH SE UCH SE UCH
Hemvikens Vilma S53404/2008
Årets Skällande Fågelhund 2014
Parningen sker i samråd med de svenska
och finska avelsråden.
För mer info, kontakta Kaj Ekroos,
Röjbackens kennel, på telefon 070-655
67 99 alt. e-post: kaj.ekroos@icloud.com
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Torsten Karlsson
med UCH Styggbergets Tassa.
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RAPPORT
SSF SYD

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 bakgrundsbild 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.
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Vinbeställning

Så här när ni beställer SSF:s röda vin Urogallo:
Gå till SFF:S Hemsida: ssf-riks.se/Butiken
Ni beställer kartonger med sex (6) flaskor i varje kartong.
Priser inkl. skatter och frakt!
6 flaskor: pris per flaska: 98 kr
12–24 flaskor: pris per flaska: 95 kr
Mer än 24 flaskor pris per flaska: 92 kr
Kom ihåg att tydligt ange
✔ namn
✔ telefonnummer och
✔ leveransadress
Samköp så blir det billigare!
Betalning gör ni vid beställningen till:
SEB Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740
Kontohavare: Lita Internacional S.L.
Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras vinet
i kartonger inom fem (5) arbetsdagar. Transporten
bör inte ta mer än max 2 dagar söder om Sundsvall.

Smaklig middag!
SSF riks

Beställ på: ssf-riks.se/butiken

Några ord från redaktören
Kaj Ekroos

I år är det femtio år sedan som
den Skällande fågelhundsklubben blev en specialklubb inom
Svenska Kennelklubben.
Vid den tiden hade en
lite trevande
verksamhet
pågått sedan
nåt tiotal år
tillbaka, men
antalet medlemmar var
inte stort och
reda
allting
låg
ännu
i sin linda.
ktör

och jaktprov, få tillgång till avelsrådgivning, delta
i utbildningar eller delta i arbetet med att utveckla
verksamheten, i vissa avseenden tillsammans med
motsvarande klubbar i både Finland och Norge,
och driva den framåt.

Idag har klubben drygt 1 600 medlemmar och en
rad nya spännande ambassadörer har tillkommit –
se till exempel på bröderna Almespång som med
den fantastiskt spännande filmen ”Trädskällarjakt
med norrbottenspets” skapat uppmärksamhet
kring den jaktform som vi värnar om inom SSF.
Eller Miranda Frings, som är ytterligare ett exempel på att kvinnor kan – och riktigt bra dessutom. En annan person är Antoine Wanna, som
många kanske inte känner till. Han deltog i
Skallkungtävlingen 2015, där han fick rycka
in med kort varsel. Det som gör honom unik är
att han kom som flykting från Libanon och så
småningom började jaga med skällande fågelhund. Jag lärde känna Antoine 2013 då jag dömde
hans hanhund och han bodde med oss i stugan
där vi även hann med att jaga
”Ja, nu kommer första numkanadagås – då han faktiskt
ret för året av vår tidskrift.
skjuta två gäss! Han
Jag lovade i nr två 1968, att
När man fyller femtio år lyckades
berättade att det hade gått
när vi blir flera än 300 medkan man kanske behöva trögt att komma in i det svenlemmar, så skulle även vi få
ska samhället och när vi gick
vår Pystykorva.” Så inledförnya sig en smula…
där på skogen upptäckte vi
er Staffan Forslund, då ansnog båda att ett gemensamt
varig utgivare och redaktör,
intresse förenar. Slutligen vill
det första numret av tidninjag även nämna Kim Backlund som vänder på alla
gen ”Den skällande fågelhunden”. Den var
stenar, ställer alla de frågor som ingen kanske vågar
alltså föregångaren till dagens Ståndskall som
ställa för att blotta sina kunskapsluckor, men framdu håller i din hand.
för allt hittar svar på frågor som ingen har ställt.
Vid tiden för publiceringen av den första
Jag tror att Kims arbete med ständiga inlägg på
proffstryckta medlemstidningen 1970 hade
Facebook har gjort att intresset för nobs har ökat
jakt med skällande fågelhundar inte fått
lite extra.
någon större spridning, men Staffan var alltså
När man fyller femtio år kan man kanske behöfast besluten att se till att ändra på det och
va förnya sig en smula, även om man inte alls befortsatte så under hela sin levnad. Tre hunhöver förändras totalt. Fråga mig: jag vet, för jag
dra medlemmar! Det var tre hundra medlemhar nyligen fyllt femtio år. Att ha kul är kärnan i
mar som var redo på att bryta busk och sten
allt som ska göras bra, och inom SSF handlar det
för att påbörja bygget av det vi femtio senare
om få alla medlemmar att känna sig delaktiga och
emellanåt kanske tar för givet: en organisation
det blir man automatiskt om man ingår i ett sammed ett stort utbud av möjligheter för medlemanhang. Min roll i klubben är som jag ser det,
mmarna att meritera sin hund på utställning
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era hundar och vem vet, kanske rentav försiktigt
uttrycka en önskan om att äga en nobs eller finsk
spets i framtiden. Se till att marknadsföra våra raser. Bryt barriärer som beror på att folk kanske känner ”nja, inte kan väl jag…”. Framtidens jägare
kommer inte att vara den ensamme trappern i
vildmarken som endast lever för jakt och hundar.
Det är få som har möjlighet och kan leva så idag.
En skällande fågelhund är en trevlig kompis i
familjen som kan och ska jaga så mycket det går!

att skapa och/eller upprätthålla ett intresse för vad
som händer inom SSF och kanske samtidigt peka
på sånt som bör göras. Men också att delta själv
och visa vägen. Och under året hoppas jag kunna
bjuda på nåt som borde vara efterlängtat. Och det
tack vare att några väldigt snälla och generösa SSFmedlemmar ställer upp. Nåväl, tids nog får ni se
vad det blir… Förhoppningen är också att kommande nummer under året ska göra andra historiska återblickar än den genomgång av SSF:s historia
som Bernt Karlsson bjuder på i detta nummer. En
grymt bra artikel, förresten.

Tack för ordet,

Nu när vi fortsätter resan mot SSF 100 år skulle
jag vilja önska att alla lokalklubbar tar chansen
att hitta på nåt kul tillsammans: bjud in folk som
inte jagar skogsfågel idag! Det kan vara vad som
helst: en kväll där man laddar ammunition, bygger
mårdfällor eller kör ”pröva på”-jakt med skällande
fågelhund. Och för de som bor i någon större stad
kan en hundpromenad med korvgrillning vara ett
enkelt sätt att locka folk till att komma och titta på

Kaj Ekroos

/bilder till:

Maila in manus

gmail.com
j@
a
.k
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namn!
ed innehållets
Märk filerna m

Medlemsavgift 2017

Medlem

01

Övre Norrbotten

400 kr

02

Se NN

Familjemedlem (FM)
51

50 kr

03

Nedre Norrbotten

380 kr

53

60 kr

04

Västerbottens Kustland

400 kr

54

50 kr

05

Västerbottens Lappmark

380 kr

55

50 kr

06

Ångermanland

380 kr

56

10 kr

07

Jämtland / Härjedalen

400 kr

57

50 kr

08

Medelpad

380 kr

58

50 kr

09

Gävleborg

380 kr

59

Har inte FM

10

Mellansverige

380 kr

60

50 kr

11

Sydsverige

380 kr

61

50 kr

Inbetalning skall ske till: BG 5685-2544
Kontakta SSF:s kassören innan inbetalning, 070-574 49 20
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CHAMPIONGALLERI
C.I.B. FI UCH SE UCH EE UCH JWW-14
Hopeapajulaakson Reetu, FI24483/13
e. FI45141/09 Veeti
u. FI20658/11 Hopeapajulaakson Tuuni
Ägare: Tuomo och Väinö Valjus samt Aino Saastamoinen,
Miehikkälä, Finland
Uppfödare: Tuomo ja Marja Valjus, Miehikkälä, Finland
UTSTÄLLNING:
2014-08-08 Helsingfors FCI World Dog Show 2014: Ex,
JWW-14
2016-07-09 Pärnu International Dog Show: Cert,
CACIB, BIR, Grupp1
2016-08-14 Överkalix Arctic Circle Dog Show: Cert,
BIR
JAKTPROV:
2014-09-17 Miehikkälä 71 p
2014-12-06 Savitaipale 75 p
2015-09-26 Miehikkälä 89 p

SE UCH Kaksi, SE 34450/2012
e N UCH Tiurtunet´s Arro-F
u N SE UCH SE V-10 Kaija
Ägare: Hans-Inge Dahlén Gräsmark
Uppfödare: Per-Martin Korsmo, Grinder, Norge
Utställning
2014-04-12 Mora
CK/R Cert
2014-06-01 Alfta
CK/Cert
2015-08-08 Malung
CK/Cert
Jaktprov
2016-12-29 Gräsmark Rörligt 67p

NORD UCH SE JCH Älgstigens Inka
SE38474/2011
e. SE JCH SE UCH Häggingåsens Ymer
u. Kolåsens Ina
Uppfödare: Peter Zwahlen, Stugun
Ägare: Elisabet Laestander, Arjeplog
Utställning
2014-05-17 Piteå SKK, Ck, Cert
2015-02-08 Umeå SSF, Ck, Cert
2015-03-07 Kalix SSF, Ck R-cert, SE UCH
2014-08-02 Fuglebjerg Danmark, Cert, DK UCH
2015-06-28 Bodö Norge, Cert, NO UCH, NORD
UCH
Jaktprov
2014-08-23 Malå internationellt, 79 p, Cacit
2014-10-29 Arvidsjaur rörligt, 78 p
2016-11-16 Arjeplog rörligt, 77 p
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SE JCH Lohikoskis Roja, SE32812/2011
e. SEJCH & SEUCH Latanjarkas Lee
u. Linadalens Laika
Ägare: Peter Drugge Luleå
Uppfödare: Peter Drugge Luleå
Jaktprov:
2016-08-28: Porjus utlyst, 88 poäng
2016-10-01: Vemdalen, Skallkungen, 76 poäng
2016-10-02: Vemdalen, Skallkungen, 83 poäng
Utställning:
2014-11-22: Arvidsjaur, Excellent

SE UCH FI UCH NO UCH NO V-16
Skarjaks Ylvis, SE11128/2014
e. SE UCH FI UCH NORD V-11 C.I.B Skarjaks Frode
Estil
u. NORD UCH SE JCH Älgstigens Inka
Uppfödare: John & Elisabet Laestander, Arjeplog
Ägare: Sandra Laestander, Arjeplog
Utställning
2015-11-21 Luleå SSF, Ck, Cert
2016-04-09 Piteå SSF, Ck
2016-05-28 Piteå SKK, Ck, Cert, SE UCH
2015-07-18 Kemi Finland, Cert
2016-08-13 Uleåborg Finland Cert, FI UCH
2016-11-20 Lilleström Norge, Cert, NO UCH NO V-16
Jaktprov
2015-11-08 Stalon rörligt, 79 p

C.I.B. FI UCH SE UCH SE JCH
Hemvikens Vilma S53404/2008

CH
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e. SE UCH SE JCH Friesgårdens Remo
u. SE UCH SE JCH Röjbackens Vilma
Ägare: Kaj Ekroos, Hägersten
Uppfödare: Anders Griph, Strömsund
Utställning
2010-03-13: Mossgruvan, CERT
2013-07-21: Köping, CACIB
2013-08-17: Norrköping, CACIB
2016-05-15: Eckerö (Åland), CERT/CACIB
Jaktprov
2013-12-30: Björsjö 79 poäng, rörligt
2014-09-14: Grängesberg, 84 poäng, utlyst
2014-10-13: Backe, 85 poäng, rörligt

CHAMPIONGALLERI
SE UCH NO UCH NO V-16 Skarjaks Flisa
SE11124/2014
e. SE UCH FI UCH NORD V-11 C.I.B Skarjaks
Frode Estil
u. NORD UCH SE JCH Älgstigens Inka
Uppfödare: John & Elisabet Laestander, Arjeplog
Ägare: Elisabet Laestander, Arjeplog
Utställning
2016-05-28 Piteå SKK, Ck, Cert
2016-05-29 Lycksele SSF, Ck Cert
2016-07-03 Gällivare SKK, Ck, Cert, SE UCH
2016-11-20 Lilleström Norge, Cert, NO UCH
NO V-16
Jaktprov
2015-11-05 Arvidsjaur rörligt, 65 p

SE UCH Stenmyrans Eroxas
SE20405/2012
e. SE JCH SE UCH Älgstugan’s Jerry
u. Tjäderfjäderns Haidi
Ägare: Lars Nyberg, Färila
Uppfödare: Birgitta & Göran Jonsson Klippen,
Fredrika
Utställning
2015-11-07: Vemdalen Cert, BIR och BIS
2016-02-25: Bollnäs Cert, BIR och BIS
2016-05-15: Östersund Cert, BIR och BIS
Jaktprov
2015-08-17: Los 77 poäng
2015-09-10: Roskölen 70 poäng
2016-09-13: Roskölen 71 poäng
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Avelsråd Finsk spets

har en gemensam e-post för hela avelskommittén:

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
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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:-

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.-

NY

reda

Porto tillkommer!

Maila manus till: standskall.kaj@gmail.com

ktör

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
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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: 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
John Laestander, Smedjegatan 6, 930 90 Arjeplog, mobil. 070-649 17 16, e-post: john.laestander@skelleftealven.se
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Exteriöransvarig
Christina Hedlund Härdargatan 7 941 48 Piteå 070-3037385 christina.hedlund@edu.nll.se
Redaktör för Ståndskall
Kaj Ekroos, Storsvängen 34, 129 41 Hägersten, Tel 070-655 67 99, E-post: standskall.kaj@gmail.com
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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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- lokalklubbarna
Specialklubben för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf: Roland Saitzkoff, Box 43, 962 03 Mattisudden, tel: 070-2944507, e-post: roland.saitzkoff@gmail.com
Sekr: Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden, tel: 070-3464396, e-post: asa.fjellborg@gmail.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: Daniel Myrestam Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-247 26 87, kassor@ssfnn.se
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson, Sjöboviksvägen 23, 905 82 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, 880 31 Resele, 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, Museigatan 36, lgh 1101, 827 30 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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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Johnny Engman hämtar
Lakansjöbäckens Sakko

Styggbergets Zita med tupp

storuman Tryckeri & Reklam AB

b

Styggbergets Zita på snö
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