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GE BORT EN SSF:S T-SHIRT TILL EN 
SOM UPPSKATTAR SKÄLLANDE 
FÅGELHUNDAR

+ frakt

Julklappstips

BESTÄLL HOS DIN LOKALKLUBB ELLER I BUTIKEN: SSF-RIKS.SE/BUTIKEN

Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras vinet i kartonger inom fem (5) arbets-
dagar. Transporten bör inte ta mer än max 2 dagar söder om Sundsvall.

Smaklig middag! 
SSF Riks

Så här beStäller NI 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 

Fler än 24 flaskor pris per flaska: 92 kr 
Kom ihåg att tydligt ange 
✔ namn
✔ telefonnummer 
✔ leveransadress
Samköp så blir det billigare! Betala vid beställning till: 
SEB Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740 Kontohavare: Lita Internacional S.L.

Beställ på: ssf-riks.se/butiken

Vinbeställning
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Ledare 
Ledare nr 4 2017

Hej alla trädskällarvänner!

Per Sjögren heter jag och jag blev 
invald som suppleant i Riksstyrelsen 
under vårt senaste riksårsmöte. Jag 
sitter även med i styrelsen för SSF 
Västerbottens Lappmarker och har 
tillsammans med Thomas Jonsson 
ansvaret för hundutställningen som 
vi anordnar i Lycksele i samband med 
Utemässan i Lappland.

Jag är född och uppvuxen i en liten by som heter 
Skivsjö som ligger mitt emellan Vindeln, Bjurholm 
och Örträsk gick i gymnasiet i Vännäs, men vintern 
2008/2009 flyttade jag till Lycksele där jag träffade 
min sambo Sofia. Under hösten har vi köpt en villa 
i byn Hedlunda, 5 km från Lycksele centrum där 
vi bor med våra barn Tilde, 3 år, och Ronja, 1,5 år, 
samt mitt rödskinn Finnskallets Kero.

Jakt är något som alltid har legat mig varmt om 
hjärtat och som för så många andra så startade min 
karriär i älgskogen med min morfar som mentor. 
Rätt snart bestämde jag att jag skulle skaffa en 
hund eftersom det där med att sitta på pass inte 
passade mig riktigt.

Åren gick och jag började smygjaga mer och mer 
småvilt och då vi som regel nästan alltid har bra 
med fågel på mina marker så blev även toppjakten 
något jag alltid såg fram emot. Åren 2007-2008 
hade vi några fantastiskt bra fågelår och tankarna 
på en skällande fågelhund började ta form. Sedan 
gick allt snabbt: i oktober 2008 var jag på Kol-
gårdens camping i Vilhelmina för en familjehelg. 
Där var även några jägare som jagade fågel med en 
finnspets. Det var en fantastiskt snäll och fin tik 
och bevisligen duglig i skogen, för de kom tillbaka 
med nån tjädertupp vill jag minnas. Jag minns 
tyvärr inte namnet på tiken, men där och då blev 
saken klar: en finnspets skulle jag ha!

Jakten på en valp började omgående och jag snubb-
lade över en annons där en Birger Backebjörk hade 
ett gäng med valpar som var födda i oktober. Jag 

ringde upp honom och fyrade av ett helt batteri 
av frågor om hans tik ungefär som vid ett köp av 
en bil. Efter en stund avbröt han mig och sa att nu 
var det minsann hans tur att ställa några frågor. Jag 
kände mig både liten och dum i den stunden. Till 
slut kom vi fram till att alla valpar var tingade men 
att en valpköpare var lite osäker, så en liten chans 
fanns! 

Dagarna gick och jag blev otålig, ringde upp igen 
och fick beskedet att jag skulle få köpa en valp!  
Valpen var en hanhund, Linadalens Osku. Som 
många vittnar om, var det verkligen den hunden 
som kom att lära mig denna jaktform! Han blev till 
slut SE JCH samt Årets Skällande fågelhund 2012. 
Stort tack Birger för att jag fick äran och förtroen-
det att få köpa en valp! 

Rätt snart utbildade jag mig även till jaktprovs-
domare och det har jag aldrig ångrat. Det är fantas-
tiskt roligt att få se andra hundar i skogen! Och jag 
hoppas att fler inser hur kul det är med våra prov 
och tar sig ut både för gemenskapen men även för 
våra rasers skull. Provverksamheten är ju till sist det 
enda kvittot vi får på hur aveln går! Så är ni måna 
om våra hundar, gör det rätta och starta dom på 
prov och ställ även ut dom!

Många valpköpare har höga krav på uppfödare, 
men få lever som man lär. Varför är det så? Det 
räcker inte med att lägga upp bilder på Facebook 

4



och skryta över vilken hund man har. Hunden blir 
inte JCH/UCH på Facebook. 

Det sägs att antalet starter på prov följer skogs-
fågelns upp- och nedgångar och visst kan det vara 
så. Ser man till antalet provstarter och de valpar 
som fötts så kanske det finns ett samband även där. 
Ett problem i dagens samhälle som ofta nämns är 
att man ”inte har tid”. Men vad gör man idag som 
man inte gjorde förr som gör att man inte har tid? 
Har man verkligen så lite tid idag att man inte kan 
offra en jaktdag eller två för att istället för att gå 

ut med bössan så går man ut med tidtagarur, pap-
per och penna och har trevligt och surrar med en 
domare under några timmar?

Nu börjar denna års säsong vara över för vår jakt-
form för många av oss. Men ställ inte in hunden i 
hundgården, för den mår bra av att hålla sig i trim 
året runt. Nu börjar säsongen för mårdfångst så 
passa på att gynna fågelstammen på dina marker 
genom att få bort lite predatorer!

Tack för mig!
Per Sjögren

Kalendarium 
utlysta prov
december
9–10 december, Björsjö, nationellt 

mars 2018
24–25 mars 2018, Saxdalen, nationellt

Kalendarium 
utstÄllninG
Februari 2018
3 februari Hundutställning i Umeå

3 februari Hundutställning i Mora

17 februari Hundutställning i Bredbyn

17 februari Hundutställning i Ställdalen

mars 2018
3 mars Hundutställning i Kalix

10 mars Utställning i Jokkmokk

25 mars Utställning i Åsele

april 2018
7 april Riksutställning i Bollnäs

maJ 2018
27 maj Utställning i Lycksele

annonspris ståndsKall
Pärmsida  ............................................ 1750:-
1/1 sida  .............................................. 1500:-
1/2 sida  .............................................. 1000:-
1/4 sida  ................................................ 600:-
Valpannons  .......................................... 450:-
Valpannons (anvisad av avelsrådet)  ... 150:-
Rabatt: ............................2 införanden 25 %
.........................................4 införanden 50 %

annonspris Hemsidan
Helår 3-spalt  ...................................... 2000:-
Helår 1-spalt  ........................................ 850:-
Införande i tidning och webb ger 50 % 
rabatt på webb. Länk till annonsör ingår.

ansvariG utGivare
Jan Andersson, Kaptensgatan 4B, lgh 1001, 
827 92 Ljusdal, tel: 070-597 35 50,  
e-post: jaaan@live.se

redaKtör
Kaj Ekroos, Storsvängen 34, 129 41 
Hägersten, tel: 070-655 67 99,  
e-post: standskall.kaj@gmail.com

prenumeration inGår i  
medlemsKap i ssF
Omslagsfoto: Röjåsens Vilja – Nordisk 
Mästare 2017. Fotograf: Svante Månsson
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Årsmöte SSF Gävleborg 
SSF Gävleborg inbjuder till årsmöte i 
Bollnäs 4 februari 2018 kl 16:00 

Mötet kommer att hållas på Sävstaås 
avfallsanläggnings kontorslokaler. 

Vägbeskrivning finns på hemsidan:  
ssfgavleborg.webnode.se

Vid frågor eller funderingar, kontakta: 
Simon Nordin på tel: 070-249 36 57 eller 
e-post: simon.gg.nordin@hotmail.com

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen 
till handa senast den 31 december 2017. 

Vi bjuder på kaffe & smörgås. 

Varmt välkomna!

SSF Gävleborg

SSF GÄVLEBORG RIKSUTSTÄLLNING 2018

Vi kommer att flytta vår årliga utställning i februari till april, eftersom vi arrangerar 
Riksutställningen 2018. 

Vi törs redan nu lova att det kommer att bli en toppendag i Bollnäs!

Plats: BORAB, Bollnäs

Datum: 7 april 2018

Domare: Arild Berget

Mer information om utställningen kommer i nästa nummer av Ståndskall i februari. 

Ni hittar också mer utförlig information om utställningen på vår hemsida:

ssfgavleborg.webnode.se

Varmt välkomna till Bollnäs önskar SSF Gävleborg!
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KIM BAcKLUNd MEd FROST (SKOGSMyLLTANS cESAR) 
OcH TJädERTUPP I NORRA JäMTLANd,  

SEPTEMBER 2017
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Kort rapport Från vemdalen 
16–18 auGusti
I år provade SSF Jämtland/Härje-
dalen med tre provdagar på vårt 
förhöstprov i Vemdalen. Alla hundar 
som hade ansökt kom med, vissa fick 
två starter och andra fick en start.

Första dagen kom tolv hundar till start. Vädret var 
dock inte på vår sida. Mycket regn gjorde att  
hundarna fick svårt att finna löpor och några  
prestationer att skriva om blev det inte.

Andra dagen hade regnet hade upphört, men fåg-
larna var skygga och det blev mest finnanden och 
försvinnanden.

En hund stack dock ut ur mängden, och det var 
Pielovares Jari som ägs av K-E Sifvertsson som 
tog hela 80 poäng och kan nu titulera sig svensk 
dubbelchampion. 

Sista dagen startade sex hundar i lätt regn. Där 
var Kvannidalens Kompis snubblande nära en 
fullträff. Han slutade på 74 poäng på grund av att 
han drog på sig två falska skall.

Trollfågelns Mercedes var även hon nära sitt första 
förstapris: hon slutade på 72 poäng.

Provledarna vill tacka domare och hundägare för 
tre trevliga dagar.

Roger Hedlund och Lennart Jönsson

ROGER HEdLUNd FöLJER ETT FÅGELARBETE

Årsmöte SSF Jämtland/
Härjedalen
Lördagen den 27 januari 2018 kl.14.00 

Ordenshuset, Nygatan 4, Brunflo

Sedvanliga årsmötesförhandlingar,  
diplom och prisutdelning

Motioner och anspråk på vandringspriser 
ska vara sekreteraren tillhanda senast 14 
januari

Anmäl om din hund tagit ett förstapris 
på jaktprov, blivit utställnings- eller 
jaktchampion 

Regler för vandringspriser finns på  
www.ssf-riks.se

Lokalklubbar – Jämtland/Härjedalen – 
Vår verksamhet – Vandringspriser

Anmäl om ni kommer på årsmötet, vi 
bjuder på fika.

E-post till ewycarlsson@spray.se eller 
ring tel. 073-042 45 50

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna.
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E ssF sydsveriGe – utlyst JaKtprov
i GrÄnGesberG 9–10 september

Vi hade endast tre startande hundar som alla 
fick varsin start. Det fanns rätt ok med fågel, ca 
2,3 fm per start, men det var mest skygg fågel 
som inte tålde hundarnas skall. Det blev endast 
ett långt kvarhållande och det stod duktiga 
nobstiken Krutuddens Kaiza för. Hon var också 

ensam om att prestera ett resultat som fick pris, ett 
tredjepris på 62 poäng.

Vi har dock ett stort problem på vår provmarker 
i Syd, vargstammen ökar helt okontrollerat. På 
det marker som vi anordnade Skallkungen 2001 
fanns den senaste vintern minst sex vargrevir med 
föryngring i fem av dem. Länsstyrelsen räknar med 
10 vargar i varje revir med föryngring. Det innebär 
att det finns drygt 50 vargar i området där vi ska gå 
våra jaktprov.

Att gå ett jaktprov i dessa marker innebär en chans-
ning: får en med sig hunden hem levande från 
skogen?

Provledare Tomas Salander KRUTUddENS KAIZA OcH LARS SJöBERG

JaKt bland rovdJur i sydsveriGe
era, fungerar inte förrän jag ser både hund och bil. 
Finnspetsen kommer mot mig, men vänder cirka 
fem meter från mej och springer tillbaka till bilen 
och lägger sej under den. Då ger jag upp dagens 
jakt. När jag åkt cirka femhundra meter hittar jag 
avföring på vägen som inte fanns där när jag åkte 
ut. Jag konstaterar att det är älghår i avföringen så 
jag skickar in den till Länsstyrelsen. Jag får senare 
besked att det är avföring från varg och att det är 
från en varg som de inte fått DNA från tidigare. 
Det vill säga en till ny varg i området.

Efter en vecka försökte jag jaga med denna 
finnspets igen men då var söket helt borta. Hon 
var med ut på ett sök, men sprang sedan till bilen 
och vägrade sedan att jaga. Jag provade någon dag 
senare att ta en annan finnspets med mej i koppel 
och då följde hon i alla fall med, men jag såg henne 

Jakten med löshund här nere i Syd-
sverige kan snart bara vara ett minne 
blott. det började illa måndagen 
efter älgjaktveckan, den 16 oktober. 
Efter några sökturer blir det stånds-
kall. Finnspetsen skäller i en tät gran 
och jag konstaterar snart att det blir 
omöjligt att se var fågeln sitter, så 
det går som vanligt vid ståndskall i 
tät gran: fågeln flyger. 

Halvtimmen senare blir det ett konstigt upptag. 
Några hetsiga skall hörs. När finnspetsen inte kom-
mer tillbaka tittar jag på pejlen som visar ett rakt 
streck tillbaka till bilen. Jag avvaktar men hunden 
blir kvar vid bilen. Inkallningen, som brukar fung-
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SSF Sydsverige arrangerar  
årsmöte och hundutställning
Lördag den 17 februari 2018 i Ställdalen

Norrifrån via riksväg 50: Efter Grängesberg, i Silverhöjden – sväng höger mot Hörken, 
Ställdalen. Söderifrån riksväg 50: i Kopparberg – kör mot Ställdalen och därifrån vidare 
mot Kumlan. SSF-skyltar finns i Ställdalen. 

Vägbeskrivning med karta går bra att få av anmälningsmottagaren Barbro Olsson. 
Vaccinations- och Id-kontroll från kl. 10.00

Hundutställningen börjar 11.00

Utställningsdomare: NINA KARLSDOTTER

Anmälan skickas till Barbro Olsson, Hartmansvägen 7B, 714 32 Kopparberg  
eller på e-post: barbro.058012315@telia.com

För information, ring: 072-722 72 86, 070-311 12 74 eller 076-104 86 40

Anmälningsmottagaren tillhanda senast den 3 februari 2018

Anmälningsavgiften 300 kronor. Valp/veteranklass gratis. 

Betalning till SSF Sydsveriges Plusgirokonto 91 53 14-9 samtidigt som anmälan skickas. 
Ange hundens registreringsnummer vid betalning.

Årsmötet börjar direkt efter hundutställningen (tidigast kl. 12.00).

Motioner till årsmötet ska lämnas in senast 2017-12-31 till Göran Eriksson.

Vi bjuder på fika. 

hela tiden. Jag provade senare att släppa henne 
tillsammans med en annan finnspets igen och då 
följde hon till att börja med ut upp till 150–200 
meter, men efterhand följdes de åt trots att de var 
500 meter från mej. I november började hon själv 
gå ut mer och mer och nu är söket helt OK igen. 
Hon hade idag (10:e november) först ett par korta 
skall på orre men sedan upptag mer än 300 meter 
från mig och skällde tills jag kom in på ståndskallet 
och fick skottläge på en tjädertupp. Man får inte ge 
upp fastän man har motgångar!

Jag trodde ett tag att finnspetsen var helt förstörd 
som jakthund, men nu har hon kommit igen med 
självförtroende och vilja, men det tog nästan en 
hel månad för att hon skulle börja jaga igen som 
tidigare.

Göran Eriksson, SSF Sydsverige

Varmt välkomna!

ZITA MEd TUPP
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diKanÄsprovet 7–8 oKtober
Lägret för årets klubbmästerskap, 
som även är Lappmarkens kval till 
nästa års Skallkungstävling hade vi 
även i år på den fina campingen i 
Grönfjäll utanför dikanäs. det är en 
perfekt anläggning för ett lite större 
jaktprov som detta med tolv hundar 
på lördagen och nio söndagen. 

Provrutorna hade vi förlagt på statens marker 
och på Allmänningen. Efter lördag förmiddags 

redovisning började provledarna Kurt Sivertsson 
och Jan-Åke Jonsson bli oroliga eftersom hundarna 
inte hittade fågel och det högsta resultatet var 30 
poäng. Eftermiddagen blev bättre och Kälabäckens 
Mysan med ägare Torbjörn Österman från Gåxsjö 
kom in med 71 poäng och ett andrapris. Kiepin 
Onni, ägare Lars Vikström i Risbäck, hade också 
71 poäng och gick upp i ledning tack vare färre 
finnandemöjligheter och ingen av hundarna hade 
felpoäng. 

På kvällen avnjöts en underbar middag som cam-
pingen hade gjort. 

Söndagens prov började bra med och det såg bättre 
ut med fågeltillgången. Latanjarkas Iza med ägaren 
Andre Persson från Hemavan kom in även han 
med 71 poäng. Det var spännande att sitta och 
fylla i poängen på rasdata, utan att inte säga något 
till domare eller provledaren och se att det såg 
ut att bli jäkligt jämt. Iza hade skall på en ekorre 
och tappade då en poäng på prestationsrenhet. 
Skarnäbbens Nea ägare Mattias Åkerstedt räckte 
inte riktigt fram i år och slutade på 63 poäng och 
ett tredjepris.

Klubbmästare blev Latanjarkas Iza, med ägare 
André Persson, som hade minst antal finnandemöj-
ligheter nu när tre hundar slutade på 71 poäng. 

Grattis även till Skallkungsplatsen 2018 och stort 
tack till alla domarna och provledarna som hjälpte 
till med detta prov.

Thomas Jonsson
Resultat

Latanjarkas Iza 19+71

kIepIn OnnI 71+18

käLabäckens Mysan 71

skarnäbbens nea 9+63

sOrvOrttan perLe 7+58

FInnskaLLets kerO 58+51

brattstans krIta 10+57

börknäs MIrva 6+57

sörLIdbäckens jarMO 35

FInnskaLLets kILpI 30+30

UppFLOgets aya 9+9

OdensaLa skOgens MIra 2

LATANJARKAS IZA MEd äGAREN ANdRE PERSSON

KIEPIN ONNI, äGARE LARS VIKSTRöM
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Avelsråd finsk spets 
har en gemensam e-post för hela avelskommittén: 

ssfavelsrad.finskspets@gmail.com

saxnÄsprovet
Saxnäsprovet är ett nytt prov som 
arrangerades av Fredrik Jonsson. 
Arrangemanget var förlagt till Vil-
helmina allmännings lokaler i Stalon, 
som var mycket bra för ett litet jakt-
prov som detta med sex deltagande 
hundar per dag. 

Vädret var utmärkt båda dagarna, men dåligt med 
fågel och de allra flesta som hundarna hittade ville 
inte sitta kvar. 

Vinnare blev den duktiga norrbottenspetsen Bratt-
stans Krita, ägare Richard Svärd från Storuman på 
69 poäng och ett andrapris. Tvåa blev finnspetsen 
Latanjarkas Iza på 59 poäng och ett tredjepris. Trea 
blev finnspetsen Runner Up Bond, ägare Johan 
Frank från Hudiksvall, som fick 52 poäng och ett 
tredjepris. 

Årsmöte Västerbottens 
Lappmark
SSF Västerbottens Lappmark håller 
årsmöte

Lördag 27 januari klockan 13.00

Plats: Vuxenskolan Storuman på 
Järnvägsgatan 12

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Motioner till årsmötet ska vara sekreter-
aren tillhanda senast 27 december

Fika med smörgåstårta. Välkomna!

BRATTSTANS KRITA, äGARE RIcHARd SVäRd

Lördag kväll bjöds det på en god älgköttsoppa som 
Fredrik hade gjort och kvällen blev väldigt lyckad. 

Provledare var Thomas Jonsson

KäLABäcKENS MySAN,  
äGARE TORBJöRN öSTERMAN
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UTSTÄLLNING I LYCKSELE, SÖNDAG 27 MAJ

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för norrbotten- och finsk spets 
söndagen den 27 maj

Plats: Gammplatsen. Domare: Tomas Eriksson

Skriftlig anmälan skickas till: Per Sjögren, Stråvägen 7, 921 92 Lycksele.  
Tel: 070-286 76 91, E-post: per_sjogren_1@hotmail.com

Anmälan kan göras på www.ssf-riks.se under fliken utställning.

Skicka gärna ett mejl och kontrollera att anmälan har kommit fram.

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 20 MAJ

Anmälningsavgiften kan betalas via Swish: 123 269 43 88 eller Bankgiro 164-0739

Valpklass 50 kr, veteranklass 150 kr och övriga klasser 300 kr.

Lägg till 50 kr och få utställningskatalogen med alla anmälda hundar.

Fina priser – som vanligt!

Passa även på att gå på Utemässan i Lappland.

Hundägare går in gratis medan övriga betalar mässavgiften.
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UTSTÄLLNING I ÅSELE, SÖNDAG 25 MARS

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för norrbotten- och finsk spets 
söndagen den 25 mars

Plats: Ishallen. Domare: Arild Berget

Id- och vaccinationskontroll kl. 09.00–10.00. chipläsare finns vid insläppet.

Bedömningen börjar kl 10.00

Skriftlig anmälan skickas till: Berith Johansson, Blåviksvägen 32, 91931 Åsele.  
Tel: 070-366 44 79, E-post: tjaderfightens@hotmail.com

Anmälan kan göras på www.ssf-riks.se under fliken utställning.

Skicka gärna ett mejl och kontrollera att anmälan har kommit fram.

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN ÄR 16 MARS

Anmälningsavgiften kan betalas via Swish: 123 269 43 88 eller Bankgiro 164-0739

Valpklass 50 kr, veteranklass 150 kr och övriga klasser 300 kr.

Lägg till 50 kr och få utställningskatalogen med alla anmälda hundar.

Servering finns i isladans värmestuga.

Besök gärna Åsele Vintermarknad

älghundutställning på lördag med ca 200 hundar. Norrbottenspets och finsk spets på 
söndag.
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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!

Manusstopp
 

Nr Sista manusdag  

1/2018 ...................................... 10 februari
2/2018 ...................................... 10 maj
3/2018 ...................................... 10 augusti 
4/2018  ..................................... 10 november

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

e-post: standskall.kaj@gmail.com

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

Manusstopp

2018

SIRI & NAIA LäGERPLATS REGNIG HöST. FOTO: ÅSA FJäLLBORG

13



V
Ä

S
T

E
R

B
O

T
T

E
N

S
 K

U
S

T
L

A
N

D

ssF vÄsterbottens Kustland 

JaKtprov KlubbmÄstersKap 
botsmarK 30 sept-1 oKt
Rykten om ovanligt god fågeltill-
gång i Botsmarkstrakterna gjorde 
att förväntningarna var högt ställda 
bland de startande hundarnas 
ägare. 

Och visst fanns det fågel, men surväder och be-
gynnande lövfällning var trolig orsak till att fåglar-
na var omöjligt skygga och svårhanterliga. Lillåns 
Agnes, ägare Peter Johansson, var den enda av 
hundarna som, under de två provdagarna, klarade 
konststycket med att hålla kvar en fågel full skalltid 
och det räckte till seger i klubbmästerskapet.

Därmed får hon äran att bära titeln Klubbmästare 
– åtminstone fram till nästa klubbmästerskap.

Vi gratulerar Lillåns Agnes och Peter Johansson till 
mästartiteln!

Resultat lördag 30/9

plac. FM poäng pris ägare

1 Lilåns agnes Fs 2 59 3 peter johansson, kåge

2 stenskravlets Isa ns 3 31 0 Lars nilsson, Hörnefors

3 skarnäbbens theia ns 3 25 0 Ulf grabbe, Umeå

Resultat söndag 1/10

plac. FM poäng pris ägare

1 skarnäbbens theia ns 3 34 0 Ulf grabbe, Umeå

2 skadis arv ns 3 28 0 tina Landström, Umeå

3 Lillåns agnes Fs 2 24 0 peter johansson, kåge

4 stenskravlets Isa ns 2 14 0 Lars nilsson, Hörnefors

Stort tack till arrangören Mats Larsson, domare 
och hundförare!

Ewert Lundström
Provledare

LILLÅNS AGNES, äGARE PETER JOHANSSON
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Årsmöte SSF 
Västerbottens kustland 
den 3 februari 2018
SSF Västerbottens kustlands styrelse 
inbjuder alla medlemmar att komma till 
årsmötet.

Plats: SCA:s kontor Skogshögskolan i 
Umeå

Tid: 3 februari 2018, klockan 15.00

Gästföreläsare: Johan ”Åseletrappern” 
Glavhammar

Utskick om årsmötet kommer att göras 
till medlemmarna via mejl.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
fika.

Varmt välkomna!

SSF Västerbottens kustland

Hundutställning i Umeå, den 3 februari
SSF Västerbottens Kustland inbjuder till utställning för norrbotten- och finsk spets

Lördag den 3 februari 2018, Umeå

Plats: Forslunda Naturbruksgymnasium

Domare: Ulf Ottosson

Id- och vaccinationskontroll mellan 09:00 och 10:00

Första start kl. 10:00

Anmälan skickas till: Monica Lundström, Hummelholm 484, 914 90 Nordmaling.

Tel. 070-3759503, 073-0923247, e-post: monica.lundstrom@skogforsk.se

Anmäl på anmälningsblankett från www.ssf-riks.se

PM med info skickas ut veckan före utställningen.

Kontrollera i god tid att era hundar har giltiga vaccinationer.

Sista anmälningsdag den 21/1 2018

Anmälningsavgift betalas på plats eller plusgiro 346536-6

Valpar 100 kr, övriga klasser 300 kr

Servering och lotteri med fina priser.

Utställningen är inomhus. Parkeringsmöjlighet finns på området.

Välkommen!

PIELLOVARES UKKO MEd SIN äGARE OcH UPPFödARE 
MARKUS FOUGSTEdT. FOTOGRAF: JENS LUNdBERG
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Årsmöte SSF 
Ångermanland
SSF Ångermanland håller årsmöte

Lördag den 20/1 2018

Tid och plats: Kl. 13.00 i Tjärnstugan, 
Bredbyn

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Motioner till årsmötet ska vara sekreter-
aren tillhanda senast den 12 januari 2018

Välkomna!

Hundutställning i 
Bredbyn
SSF Ångermanland inbjuder till utställ-
ning för norrbotten- och finsk spets.

Tid: 17 februari 2018

Plats: Tjärnstugan i Bredbyn

Bedömningen börjar kl. 10.00

Domare: Petra Högberg

Upplysningar och anmälan: Susann 
Olsson, Fredagsvägen 3, 894 30 Själevad

Tel: 0660-378 286, 070-632 46 25 eller 
070-578 27 46

Anmälan via blankett på www.ssf-riks.se/
utstallningar

Anmälan oss tillhanda senast den 9/2

Anmälningsavgift: valpklass gratis, övriga 
klasser 300 kr

Betalas på lokalklubbens Bankgironr: 
263-4749

Servering i Tjärnstugan

Välkomna önskar SSF Ångermanland!

Resultat rörliga jaktprov  
SSF Ångermanland:

röjbackens teko, ägare Ulf jonsson, 10 poäng

Åbackens tjeijen, ägare robin boija, 71 poäng

röjbackens teko, ägare Ulf jonsson, 76 poäng

brattstans tyra, ägare Malin nordin, 55 poäng

Häggingsåsens Minna, ägare jeanette börjes-
son, 78 poäng

joikoms carma, ägare tomas Wallgren, 56 
poäng 

sjuskinnåns athena, ägare örjan Matsson, 76 
poäng

kronskogens zeeb, ägare Hans bohlenius, 41 
poäng

klingermyrans tivo, ägare Mats backlund, 53 
poäng

korall ägare, Olov nydahl, 32 poäng

KAISU PULJU OcH NAMMI KOM INTE FöRGäVES FöR 
JAKTEN I RESELESKOGARNA

Maila in manus/bilder till:

standskall.kaj@gmail.com

Märk filerna med innehållets namn!
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reFleKtioner KrinG Höstens 
verKsamHet 
ssF övre norrbotten

Hösten har bjudit på varierande  
fågeltillgång inom klubbens om-
råde. Vissa områden tycks ha haft 
något bättre fågeltillgång, medans 
det på andra områden är långt mel-
lan fåglarna. Vår klubbs hundar har  
krigat på bra på jaktproven och lyck-
ats förvalta, de ibland glesa, fågel-
kontakterna väl. Få fågelkontakter 
ställer höga krav på hundarbetet.

Finskspetstiken Herröskogens Kiva och ägaren 
Jonas Ranner representerade SSF ÖN på 2017 års 
Skallkungstävling. Och de gjorde det med äran i 
behåll, minst sagt! På Skallkungens andra dag slog 
Kiva till med 84 poäng och tog därmed sitt tredje 
förstapris på jaktprov och blev SE JCH. 

Finnspetsen Lohikoskis Roja och Peter Drugge 
deltog i Nordiska Mäserskapen 2017 och tog 
andraplatsen med 87 poäng! Stort grattis till en 
fantastisk presentation önskar hela SSF Övre 
Norrbotten.

HERRöSKOGENS KIVA

Har du bytt adress?
Om du byter adress så måste du 
kontakta vår medlemshanterare.

Mejla ny adress och  
medlemsnummer till:
tommy78550@gmail.com

För diG som vill bli medlem:
Du som vill bli medlem i SSF kan registrera dig 
direkt på vår webbplats: ssf-riks.se/bli-medlem/

MVH Tommy Lannemar, medlemshanterare SSF

Bli medlem 
direkt på 

vår hemsida!

Meddela oss 
om din nya  
adress så att vi  
kan nå dig.

Ett riktigt stort grattis från hela klubben! Vi 
tackar för att ni har representerat vår klubb på 
ett fint sätt. 

Snödjupet i vår del av landet börjar nu sätta 
punkt för trädskällarjakten. Vi har många fina 
jaktminnen att drömma oss tillbaka till under 
midvintern medan vi samtidigt blickar framåt 
mot utställningar, jakter och jaktprov under 
2018.

Väl mött i skogen.

Åsa och Roland
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KlubbmÄstersKap 
7–8 oKtober 2017 övre norrbotten

Årets klubbmästerskap hölls i 
Porjus 7–8 oktober. Totalt var det 
sju starter fördelat på fyra hundar. 
Under helgen gjorde klubbens nye 
ordförande ett av sina aspirantprov. 

Det var relativt blöta förhållanden båda dagarna 
med några plusgrader. Det var också glest med 
fågel på provytorna, men glädjande nog hade alla 
hundar fågelkontakt under dagarna. Den som 
lyckades bäst för helgen var Spetsbackens Sigge 
med ägaren Jörgen Estholm som därmed blev 
klubbmästare 2017. 

Stort grattis och väl kämpat av samtliga hundar 
som visade fin form!

RESULTAT Lördag Söndag

spetsbackens sigge 64 60

kaitumdalens esko 55

kronskogens arja 9 55

Ixi 16 14

KLUBBMäSTARE öVRE NORRBOTTEN 
SPETSBAcKENS SIGGE

Årsmöte 2018 för SSF 
Övre Norrbotten 2018
Tidpunkt: lördag den 10 februari 
klockan 13.00

Plats: Vaikijaurgården, Vaikijaur (ca 10 
km norr om Jokkmokk, se skyltning från 
väg E45)

Ärende: Enligt stadgarna samt prisutdel-
ningar

Motioner skickas senast den 31 januari 
2018 till sekreterare. Åsa Fjällborg, Box 
43, 962 03 Mattisudden

Varmt välkomna!
SKARJAKS FROdE ESTIL SKäLLER MÅRd SOM GöMT 

SIG I ETT IHÅLIGT TRäd
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JaKtprov porJus 
21-22 oKtober 2017

Tre hundar per dag startades på jakt-
provet under helgen 21–22 oktober. 

Det var fint väder och 8 minusgrader, men tyvärr 
täckte en tunn skarp skorpa marken som inte var 
bra för hundarna, men de kämpade på. Alla hun-
dar fick åtminstone ett finnande. Bästa resultatet 
för helgen var ett andrapris på 71 poäng taget 
av Pilkalampinoppis Rapp med ägaren Robert 
Nordqvist.

Fågeltillgången har generellt sett varit skral här 
uppe, vilket kan ha gjort att få har valt att starta 
sina hundar på jaktprov i höst. Men det är bara att 
ta nya tag nästa år!

Jörgen Estholm, provledare

RESULTAT LÖR SÖN

pilkalampinoppis rapp 71

kronskogens arja 63 58

kiepin tiku 47

Ixi 31 30

PILKALAMPINOPPIS RAPP 
BäSTA HUNd 21-22 OKTOBER

Utställning i Jokkmokk lördag den 10 mars 2018
SSF Övre Norrbotten utställning för norrbotten- och finsk spets i Jokkmokk  
lördagen den 10 mars 2018

Utställningsplats: Ridhuset (inomhus)

Domare: meddelas senare

Inskrivningen öppnar: kl. 09.00 och bedömningen kl. 10.00

Obs! Kolla giltig vaccination och ta med stamtavla för startande hund/ar.

Anmälan: Senast onsdag den 28 februari 2018 till Kid-Benny Eriksson, Långgatan 39, 
960 30 Vuollerim eller utstallning.ssfon@gmail.com eller webbformuläret på SSF-Riks 
hemsida. Mobil: 070-318 98 31

Anmälningsavgift: Valpklass 6–9 månader 0 kr, övriga klasser: 300 kr

Inbetalning via bankgiro 5937-0841. För utlandsregistrerad hund ska en kopia av stam-
tavlan/ registreringsbeviset bifogas anmälan.

Välkomna till Jokkmokk!

SSF övre Norrbotten

19



M
E

D
E

L
P

A
D

Rörliga jaktprov
Dat Hund Ägare Poäng Pris

22/8 Freija Anders Jonsson 54 3

2/9 Kronskogens Vaija Peter Zetterqvist 73 2

3/9 Sörlidbäckens Jalapeno Jonas carlsson 75 1

3/9 Fort Hjort Stoja Egon Rongdén 73 2

7/9 Fort Hjort Nalle Matti & Lea Torvela 8 0

11/9 Röjbackens Aune Inge Enbacka 68 2

15/9 Trollfågelns Aya Göran Hofling 51 3

15/9 Saga Mats Karlsson 35 0

17/9 Spetsbackens Rapp Mikael Rydén 64 3

22/9 Röjbackens Aune Inge Enbacka 45 0

23/9 Vackeråsens Trilla Andreas Persson 29 0

24/9 Korsfjellets Salla Per-Ove Bergman 31 0

13/10 Brännbolyckans Aya Per-Ove Bergman 77 1

22/10 Korsfjellets Salla Per-Ove Bergman 73 2

24/10 Trollfågelns Aya Göran Hofling 53 3

24/10 Kyros Onni cecilia Sjölund 42 0

3/11 Skarnäbbens Konrad Katarina Åsman 60 3

4/11 Fort Hjort Nalle Matti & Lea Torvela 62 3

JaKtprovsHösten i ssF medelpad
Vi har haft en spännande höst i 
Medelpad där det äntligen funnits 
förutsättningar att jaga in sin unga 
hund liksom att meritera den på 
jaktprov då föryngringen varit god 
för andra året i rad.

Vi har hittills genomfört två ordinarie jaktprov 
med totalt 41 starter. Därutöver har det hittills 
genomförts 18 rörliga prov. Av dessa starter har det 
blivit fem första pris, tolv andrapris och tretton  
tredjepris. Kul att notera att återväxten bland 
hundarna i lokalklubben är god då inte mindre än 
sex unga hundar, ”förstagångsstartare”, gått till pris 
varav en till ett förstapris, fyra till andrapris och en 
till tredjepris. Vi gratulerar till fina prestationer – 
och än är ju inte provsäsongen över!

JONAS cARLSSON PASSAR PÅ ATT  
FöLJA ASPIRANTEN
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Lögdö Vildmark 19–20/8
Hund Ägare Poäng Pris

1 Trollfågelns Aya Göran Hofling 41/79 0/1

2 djurabygdens Moje Lars Vikberg 74/32 2/0

3 Kyros Onni cecilia Sjölund 41/66 0/2

4 Hägginåsens Nalle Matti o Lea Torvela 29/66 0/2

5 Skarnäbbens Konrad Katarina Åsman 65 2

6 överstjuktans coffy Mikael Åsman 60 3

7 Styggbergets Wappo Björn Karlsson 56 3

8 Taigans Mimmi II Lars-Erik dahlin 18/54 0/3

9 Lybergets Tuva Josefin Gannå 41/54 0/3

10 Jahti Harjun yksi Kjell Pettersson 49/16 0/0

11 Peijakkan Isku Mats Person 41 0

12 Tyr Erik Gannå 39 0

13 Barbarens Habanero Anita Hästdahl 6 0

14 Klingsboda yapp Bo Engqvist 3/6 0/0

15
Barbarens Minun 
Tähti

Anita Hästdahl 3 0

16 Ull Anders Gannå 2 0

Lögdö Vildmark 7–8 oktober
LÖRDAG

 Hund Ägare Poäng Pris

1 Brattstans Tyra Malin Nordin 79 1

2 Häggingåsens Nalle Matti & Lea Torvela 75 1

3 Röjbackens Aune Inge Enbacka 73 2

4 Kyros Onni cecilia Sjölund 67 2

5 Trollfågelns Aya Göran Hofling 67 2

6 Vackeråsens Trilla Andreas Persson 65 2

7
Kvannildalens 
Kompis

John Nyberg 63 3

8 Tajgans Mimmi II Lars-Erik dahlin 60 3

9 Utterdalens Mix
Mikael 
christiansson

54 3

10 Spetsbackens Rapp Mikael Rydén 30 0

SÖNDAG

1
Kvannildalens 
Kompis

John Nyberg 63 3

2 Kyros Onni cecilia Sjölund 60 3

3 Trollfågelns Aya Göran Hofling 58 3

4 Utterdalens Mix
Mikael 
christiansson

49 0

5 Brattstans Tyra Malin Nordin 48 0

6 Tajgans Mimmi II Lars-Erik dahlin 15 0

7
Kajs Vita Björnens 
Nikko

Henrik Jönsson 10 0

Årsmöte i SSF 
Medelpad 
Klubben kallar till årsmöte sönda-
gen den 4 februari 2018, kl. 16.00. 

Plats: Restaurang Grankotten, 
Norra berget, Sundsvall

Årsmötet ska välja nya funktionärer, 
behandla berättelse från verksam-
heten 2017 liksom motioner och 
förslag från medlemmarna. det 
blir prisutdelningar och vi rundar 
av med gemensam middag som 
subventioneras av klubben.

Motioner till årsmötet ska vara 
sekreteraren, Anita Hästdahl,  
(anita.hastdahl@gmail.com) till 
handa senast 2018-01-04.

Anmäl dig till middagen till Mats 
Svensson, 070-263 63 22 alt.  
mats@smob.se senast den 29 janu-
ari, då vi måste förbeställa.

Välkommen! 

dJURAByGdENS MOJE VILL HELLRE UT I 
SKOGEN
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N JaKtprov nedre norrbotten 

arvidsJaur, 8–10 september
Under de tre dagarna var det bara 
fredagen med två startande som 
hade bra väder. det blev två FM i 
medel och ett tredjepris delades 
ut.

På lördagen öppnades himlens portar och de fyra 
hundarna lyckades bara tillsammans få två FM.

Om möjligt, regnade det ännu mer på sönda-
gen vilket gjorde att tre deltagare avstod att gå 
poängrovet. Buskuddens Ricky med ägaren Gunilla 
Sundström samt domaren Lennart Vesterberg 
trotsade dock skyfallet. Att hitta någon fågel i det 
vädret visade sig vara väldigt svårt.

Hundutställning i Kalix
SSF Nedre Norrbotten anordnar utställ-
ning för finsk spets och norrbottenspets 
i Kalix.

Lördagen den 3 mars 2018

Plats: Eukanuba Arena i Kalix. 
Syrenstigen 4, Kalix.

Domare: Aina Lundmark

Tider: Besiktningen börjar klockan 09.00

Bedömningen börjar klockan 10.00 med 
valpklass, båda raser.

Anmälan: Skriftlig senast 19 februari  
2018 till: Elisabet Laestander 
Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog,  
Tel: 070-649 17 17.  
E-mail: elisabet.laestander@gmail.com 

Anmälningsblankett finns att ladda ner 
på www.ssf-riks.se 

Anmälningsavgifter: Valpklass och vet-
eranklass: 100 kr, övriga klasser 300 kr.

Anmälningsavgiften betalas på plats. 
Servering. 

Välkomna till Kalix

RESULTAT

Fredag

buskuddens ricky, 63 poäng

spetsbackens kita, 4 poäng

Lördag

tjärbäckens nalle, 36 poäng

buskuddens ricky, 7 poäng

spetsbackens kita, avbröt

skarjaks ylvis, utesluten

Söndag

buskuddens ricky, 8 poäng

FOTO: FRANK LAMPA WIRÉN

22



N
E

D
R

E
 N

O
R

R
B

O
T

T
E

N

ssF nedre norrbottens JaKtprov i 

arvidsJaur, 1–3 september 2017
Så var det dags för höstens första 
utlysta jaktprov i Arvidsjaur. Som 
vanligt så var provet förlagt till natur-
reservatet i Reivo, som ligger ca två 
mil norr om Arvidsjaur tätort.

Denna gång så arrangerades provet under tre dagar, 
från fredag till söndag.

Det genomfördes fem starter varje dag i bra väder.

Totalt konstaterades 53 finnandemöjligheter på 15 
starter vilket ger ett snitt på 3,5 finnandemöjlighet 
per provgrupp. Det är många år sedan så mycket 
fågel setts i Reivo så tidigt på säsongen.

Bästa resultatet under dessa dagar var norrbotten-
spetsen Tjärbäckens Quick 74 poäng och ett andra-
pris, ägare är Gabriel Emanuelsson. Det delades ut 
totalt fem andrapris och sju tredjepris.

För fullständig redovisning, se Rasdata på ssf-riks.se

Slutligen vill jag tacka alla domare som ställer upp 
och dömer utan starta egen hund, speciellt Leif och 
Gunnar som tjänstgjorde alla tre dagar.

John Laestander, Provledare

Årsmöte SSF Nedre 
Norrbotten 
SSF Nedre Norrbotten håller årsmöte 
söndagen den 4 februari 2018 i Luleå

Plats: Svenska Jägareförbundet 
Norrbotten, Kronan A6

Tid: Kl. 13:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
prisutdelning.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda 
senast den 5 januari.

ytterligare upplysningar lämnas av 
styrelsen.

Välkommen!

ELIN ANdERSSON GöR ASPIRANTTJäNSTGöRING

UNGTUPP EFTER KLINGERMyRANS TIVO  
FOTOGRAF MATS BAcKLUNd
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rapport Från mellansveriGe
de första snöflingorna kom här-
omdagen (23 okt). Inte så tidigt 
ändå för det brukar oftast ske  
under älgjaktsveckan i mina trakter.  
Någon större mängd blev det nu 
inte, men det vittnar ändå om vad 

som komma skall.

Älgjakten, ja. Det är likadant vartenda år! Den där 
jädrans älgjakten, som jag alltid brukar säga ska 
vara den sista. Eländes elände att sitta där som en 
mumie och frysa. Kryp i kroppen och bara längta 
till den vanliga jakten där man får röra sig som 
man vill i markerna. Verkar som otåligheten bara 
blir värre med åren. Men köttet vill man ju ha och 
kvällarna med kompisarna är också skoj. Hm… 
men nästa år då…

”Äntligen”, är det nog många som kunnat ropa om 
fågeltillgången i höst. På många ställen verkar det 
nästan varit exceptionellt mycket fågel. Kul, det 
för garanterat med sig att fler får upp ögonen och 
börjar intressera sig för vår ädla jaktform. På mina 
marker är det mer fågel än tidigare år men långt 
ifrån något kronår. Det kan det knappast heller 
vara om man ser till det skrala antalet höns som 
fanns förra året. Inför nästa år ser det betydligt  
ljusare ut. Den ökade fågeltillgången borde 
också visa sig i antalet starter och resultat på årets 
jaktprov. Så det ska bli spännande att se när alla 
summeringar är gjorda.

Skallkungen i Vemdalen. Vår representant till årets 
tävling var Uppflogets Wipp och Peter Wallin från 
Idre. På jaktprov ska man ju också ha en gnutta flyt 
med fåglarna om man ska nå de höga poängen och 
enligt Peter så blev det mängder med fågelkontakt 
men få som var samarbetsvilliga. Peter/Wipp fick 
därmed nöja sig med en placering i den bakre halv-
an av startfältet denna gång. Man kan ju inte vinna 
allt men vi säger ändå stort grattis till placeringen 
och det ärofyllda deltagandet i Skallkungen.

Segrare i årets tävling blev Predator's Mikko och 
Tomas Salander från grannklubben Syd. Stort och 
jag lyfter på hatten för er!!

Nordiska mästerskapen avgjordes på våra marker 
i Idre. I mina ögon sett blev det en extra rolig till-
ställning då en norrbottenspets vann. Jag säger bara 
en sak, Röjåsens Vilja och Staffan Jönsson, vilket 
team!!! Grattis!

Jaktresa. Det blev en tripp i år också. Något jag 
kan rekommendera till alla, inte för alla fåglars 
skull utan vad jag menar är trivselfaktorn. Tänk 
att få åka några dagar med en kompis och ett par 
hundar. Det ger minnen och ofta träffar man nya 
bekantskaper. Det är fan i mej bättre är att åka på 
solsemester med frun (tror inte hon läser det här).

Det blev en repris från förra året, Risbäck i sällskap 
med Tommy Lannemar. Inget flyt med vädret hade 
vi men en hel del fina skall fick vi nog alla höra. 
Ett par andra kompisar anslöt sig också, Tommy 
Löfvenius från Storuman och Roger Hedlund från 
Brunflo. Tre nobsar och en finnspets. Alla verkade 
skapligt nöjda när vi återsamlades på kvällarna och 
hade mycket att berätta om under kvällarnas mål-
tider. Äta och dricka gott är nåt som vi alla är bra 
på så det blev långa sittningar. En som alltid också 
är glad och lättövertalad till att komma till bords är 
”greven av Risbäck”, Lars Vikström som hälsade på 
med jämna mellanrum.

En fin vecka och jag tror ingen blev utan fågel 
heller. Lite otursamt blev det för Löfvenius som föll 
olyckligt över en sten i slutet av veckan och därför 
fick avbryta en dag för tidigt. Hoppas du har kryat 
på dig så vi kan ta nya tag framöver Tommy!

Hundar. För egen del gläds jag mest åt att ung-
hunden detta år har tagit några rejäla kliv i utveck-
lingen. Jag har haft några nobsar genom åren men 
ingen med V8:a och dubbla förgasare, så fortsätt-
ningen kan bli riktigt intressant!!

Årsmöte/hundutställning. Glöm för all del inte att 
anmäla er till den kommande hundutställningen 
den 3 februari. Vi kommer denna gång att vara på 
Brukshundsklubbens område i Kråkberg.

Efter avslutad utställning går vi inomhus och 
avhandlar vårt årsmöte. Alla är varm välkomna!

På återhörande!
Ronney Skoog
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HUNDUTSTÄLLNING I MORA

SSF Mellansverige anordnar utställning för finsk spets och norrbottenspets.

OBS! Ny plats: Mora Brukshundsklubb ca 3,5 km från Mora centrum.

Vägbeskrivning från Mora: Från Mora centrum, åk mot älvdalen ca 3 km, se skylt 
Brukshundsklubb. Att tänka på: utomhus = kläder efter väder

Lördag 3 februari 2018.

Id- och vaccinationskontroll kl. 09.00. Bedömning startar kl. 10.00

Domare: Ewa Widstrand.

Upplysningar om och anmälningar till utställningen skickas/mailas till: Kjell Welam, 
Stensbo 12, 780 54 äppelbo Telefon 070-261 95 67 mailadress: kjell.welam@appelbo.net 

Anmälningsavgift: Valpklass (6-9 mån) 100 kronor. övriga klasser 300 kronor. 
Anmälningsavgiften sätts in på SSF Mellansveriges BG 5261-2942 vid anmälan.

För undvikande av tidigare uppkomna problem vid e-postanmälan! Kolla att du fått 
en bekräftelse från anmälningsmottagaren, annars hör du av dig! Vid anmälan av  
utlandsregistrerade hundar måste kopia av hundens registreringsbevis bifogas.

Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 28 januari.

Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Passa på att vara med på vårt årsmöte inne i Brukshundsklubbens lokaler direkt efter 
avslutad utställning! Se årsmötesannons! 

Kaffe/fika finns att köpa!

Välkommen till Mora önskar SSF Mellansverige

Årsmöte SSF Mellansverige
Hålls i Mora Brukshundsklubbs lokaler i Kråkberg lördagen den 3 februari 2018 ca 
kl. 13.30 (eller snarast efter hundutställningens avslut).

Vägbeskrivning: från Mora centrum, åk mot älvdalen ca 3 km. Se skylt Brukshundsklubb. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 31 december 2017.

Info årsmöte: Ronney Skoog, 0250-312 33 / 070- 314 01 72

Vi bjuder på kaffe/smörgås

Två flugor i en smäll!
Passa på att anmäl dig till den årliga hundutställningen som kommer att hållas under  
förmiddagen inom samma område som årsmötet! 

Se utställningsannons!

Info utställning: Kjell Welam, 070-261 95 67

Mycket varmt välkomna! 
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Jag vill rikta ett särskilt tack till Idrepojkarna  
Svante Månsson och Peter Wallin för deras ut-
märkta och oumbärliga insatser!

Kjell Welam
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dJURAByGdENS MEJA FöRSTAPRIS JAKTPROV  
IdRE 30 SEPTEMBER 2017

JaKtprovsvecKan i idre
Veckan inleds med Nordiska Mäs-
terskapet på måndag och tisdag. 
Tolv elithundar hade samlats för 
att göra upp om vem som skulle 
bli nordisk mästare 2017. 

Personligen tyckte jag att det var extra kul i år 
när norrbottenspetsen fyller 50 år och varje 

land hade en nobs med i laget. Året till ära var det 
den svenska norrbottenspetsen Röjåsens Vilja högst 
upp på pallen när alla resultat är sammanräknade. 
Det är också en prestigefylld lagtävling på NM där 
de tre bästa från varje land räknas samman och där 
vann Sverige i år med 247 p. Norge och Finland 
fick båda 227 p. När vi i år hade tre norrbotten-
spetsar med så gjorde vi en tävling mellan raserna, 
tre nobbsar och tre finnar samtliga med förstapris 
och den tävlingen slutade oavgjort 246 mot 246.

Dagarna fredag till söndag arrangerade vi även 
Idreprovet, som vi inte flyttade på eftersom NM 
avhandlades under mån- och tisdagen. Vi hade 14 
startande hundar och endast två hundar fick nöja 
sig med en start var.

Vädret hade rått under som under NM var grå-
tungt med svag vind övergick till måttlig till frisk 
vind mot veckoslutet, vilket också avspeglade sig i 
resultaten. Under NM var det ca 2,5 FM/prov och 
under veckoslutet hamnade vi på ca 1,8/prov.

De två ekipage som bara fick en start var Djurabyg-
dens Meja och ägaren Sten Eriksson samt SJCH 
Lybergets Kelly med ägaren Jonas Nederberg, som 
båda två förvaltade sina chanser väl och knep var 
sina förstapris med 76 poäng.

Veckan kan sammanfattas med att det är norrbot-
tenspetsen år detta år: av åtta förstapris har fem av 
dessa hamnat hos fem nobsar och som lök på laxen 
har vi Röjåsens Vilja som vinner NM 2017. Vilket 
lyckat jubileumsår! 

Under hela veckan har vi bott på Idre Fjälls anlägg-
ning, ett förträffligt boende där hundarna trivs när 
det kryllar av ekorrar i tallarna runt husen.
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UPPFÖDARE – SE HIT!
SSF erbjuder de valpköpare inte redan är medlemmar ett kostnadsfritt medlemskap för 
innevarande år vid köp av valp. För valpar som säljs från den första oktober sträcker sig  
medlemskapet över hela nästföljande år. 

Uppfödaren skickar över följande sju uppgifter:
1. Namn:

2. Adress:

3. Postnr & Ort:

4. Personnr.:

5, tel:efonnr:

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

RESULTAT JAKTPROV IDRE 2017

Hund Ägare Fre em Lör fm Lör em Sön fm

F östbyns Kirro Anders Albinsson 8 48

N Skarnäbbens Taiga Ronney Skoog 55 25

N Kolgårdens Birka Olle Wiklund 60 8

N Trollfågelns Mercedes Therése Halvarsson/ Johan Myhr 63 49

F Sumi Johan Nilsson 7 43

F Kvannildalens Lynx Bror Ragnar Jönsson 51 41

N djurabygdens Meja Sten Eriksson 76

N BG Milla Tommy Lannemar 8 53

F Kaksi Hans-Inge dahlén 4 26

F Fort Hjort Nova Joakim Westling 9 66

F Vintuvas dimma Johnny Brandt 52 9

N Åskbergets Nikki Eric daniels 21 utes

N överstjuktans Vips Fredrik Palm 8 50

N Lybergets Kelly Jonas Nederberg 76

27



SKALLKUNGEN 2017
2017 var det SSF Gävleborg som 
hade nöjet att arrangera Skallkungs-
tävlingen. Tävlingen hölls runt Sveg 
i Härjedalen helgen 30 september–1 
oktober. Provet fick förläggas till Sveg 
pga. svårigheter för SSF Gävleborg 
att säkerställa provrutor utan sannolik 
förekomst av varg i Gävleborgs län. 
Tack vare den magiska gränsen som 
utgör renbetesland så kände vi oss 
säkrare att arrangera Skallkungen i 
Härjedalen, vilket klubben tog beslut 
om redan tidigt under 2016.

Flera av provrutorna var till synes opåverkade av 
modernt skogsbruk och tack vare goda kontakter 
med flera markägare hade provrutor säkrats runt 
Sveg. De flesta provrutor låg på Holmen Skogs 
marker som visade prov på stor generositet genom 
upplåtandet av riktigt fina provmarker. Den 
geografiska utbredningen var i alla väderstreck från 
vår inkvartering sett, med som längst en timmes 
resväg.

Provytorna inventerades under sommar och förhöst 
och visade prov på mycket god fågeltillgång och 
fina marker med de höga naturvärden som fjällnära 
skogar kan uppvisa. Rapporterna gjorde gällande 
att det var mycket god föryngring i hela området 
vilket höjde förväntningarna på bra resultat och 
goda möjligheter till höga poäng.

Döm om vår förtvivlan när vi under sommaren 
nås av rapporter att ett revirhävdande vargpar 
har bildats mitt i provområdet. Trots beslut om 
skyddsjakt så finns vargarna kvar när det drar ihop 
sig till Skallkungen. Tiken är dock märkt och bär 
ett pejlhalsband så vi får en exakt position kvällen 
före lördagens prov och vi känner oss lite lugnare 
när det visar sig att vargparet befunnit sig en bra 
bit från provrutorna under fredagen.

På fredag eftermiddag/kväll började de tävlande 
hundägarna med sina hundar droppa in och 
installera sig i sina stugor på Svegs Camping där de 

härbärgerade under helgen. Domare och prov-
ledare var inhysta på Mysoxens Hotell i Sveg, vilket 
också fungerade som samlingslokal för domare 
och provledare under ledning av provledarna Kurt 
Sivertsson och Ann-Kristine Persson.

Efter en domargenomgång där provledarna bland 
annat gick igenom nyheter inom provreglerna, 
följde en presentation av domare och samtliga 
tävlande hundekipage. När det drog ihop sig till 
lottning av domare och provrutor kändes det i  
luften att spänningen steg. Det var påtagligt tyst 
och alla lyssnade uppmärksamt. Tystnaden övergick 
till ett ivrigt sorl när lottningen var slutförd och 
den obligatoriska diskussionen angående prov- 
rutornas förutsättningar och geografiska läge 
vidtog. 

Oundvikligt i dessa sammanhang är att stort fokus 
läggs på väderprognoserna. Vanan trogen tittade vi 
på flera prognoser på fredagen i ett fruktlöst försök 
att hitta den bästa möjligt. Prognosen visade på 
uppehåll under lördagen, men till vår stora förtret 
även på lite blåst. Söndagens prognos var inte 
bättre med förväntat regn.

Samtalen och allmänt trevligt umgänge fortsatte 
under kvällen medan förväntningarna steg inför 
dag ett av Skallkungen 2017.

Lördag

Efter en gemensam frukost begav sig de tävlande 
iväg med respektive domare till de tilldelade 
provrutorna. Vissa hade längre än andra men ingen 
längre än en dryg timme.

Vädret såg bra ut, lite för mycket vind för att vara 
perfekta förhållanden, men inte alls så illa som 
förutspått och förutsättningarna var lika för alla 
startande.

Efter några spännande timmar började de tävlande 
hundekipagen komma in efter genomfört prov. De 
flesta kunde till vår glädje rapportera att det var 
gott om fågel men dessvärre skör fågel som resulte-
rade i många ej konstaterade skall. Det blev många 
spännande redogörelser där ett nära möte med en 
järv kanske var den mest oväntade. Alla hundar, 
hundägare och domare kunde räknas in och ingen 
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hade sett något av det mycket ovälkomna vargparet 
i provområdet.

När resultaten redovisades visade det sig att en 
hund hade utmärkt sig med ett mycket bra resultat: 
Predator's Mikko med ägare Tomas Salander hade 
slagit till med hela 93 poäng på en av provrutorna 
vid Rottenhålla. Det var naturligtvis en mycket 
nöjd Tomas Salander som kunde konstatera att 
Predator's Mikko var ledare efter första dagen. 
Tvåa efter dag ett var den regerande Skallkungen 
från 2016 Häggingåsens Mira med ägare Daniel 
Byqvist med 76 poäng som dessutom hade närkon-
takt med en järv under provtiden. Trea var Östbyns 
Kira med ägare Anders Johansson med 66 poäng. 
Om det var rutinen som visade sig låter jag vara 
osagt men bland dessa skygga fåglar var det två av 
de mest rutinerade hundarna med tidigare starter 
på Skallkungen på meritlistan som lyckades ta ett 
förstapris och placera sig i topp efter dag ett.

Under genomgången av dagen med provledarna 
kunde vi konstatera att åtta av elva hundar hade 
gått till pris och med antalet finnandemöjligheter 
på 3,6 i snitt. Vi var nöjda över att se att det sam-
mantaget hade blivit en bra dag i skogen.

Under kvällen nåddes vi av nyheten att vargarna 
var skjutna och det drogs en lättnadens suck i 
församlingen och en spontan applåd utbröt.

Efter lottning av provrutor inför dag två med 
efterföljande samtal väntade en god middag med 
samtliga inblandade på Mysoxen med det obligato-
riska talet av den ledande hundens ägare efter dag 
ett. Tomas Salander gjorde ingen besviken och leve-
rerade ett tal som traditionen krävde och avslutade 
med att lyckönska samtliga deltagare inför dag två 
av Skallkungen 2017.

Söndag

Även söndagsmorgonen bjöd på bättre väder än 
prognosen visat – ingen nederbörd och lite mindre 
vind. Hundekipagen gav sig av till skogen en efter 
en med möjligheter till att förbättra lördagens 
resultat och förhoppningar att eventuellt klättra i 
resultatlistan. Det var naturligtvis ingen lätt uppgift 
att slå ledaren från lördagen Predator's Mikkos 
resultat, men chansen finns alltid.

När de tävlande började droppa in på Mysoxen 
efter andra dagens provomgång så vittnade många 
att de även denna dag upplevt skygga fåglar. Men 

det hade även förekommit fåglar som PG inte fick 
ur skallträdet. Vi kunde också konstatera att väder-
prognosen inte hade infriats, varken för lördagen 
eller söndagen. Något blåsigt var det, men ingen 
nederbörd på hela helgen. Alla var nöjda över detta 
med vetskapen om hur lätt vädret kan ställa till det 
när det kommer till jakt/jaktprov.

Söndagens bästa hund var Herröskogens Kiva med 
ägare Jonas Ranner som fick ihop 84 poäng, vilket 
blev hennes tredje förstapris och blev därmed SE 
JCH. Näst bästa hund dag två var samma som dag 
ett, Häggingåsens Mira med ägare Daniel Byqvist 
med 79 poäng. Tredje bästa hund dag två var 
Predator's Mikko med ägare Tomas Salander med 
72 poäng.

Resultaten från dag två visade att sju av elva hun-
dar gått till pris och finnandemöjligheterna var 2,6 
i snitt, dvs något sämre än föregående dag. Efter 
att samtliga domare hade redovisat respektive prov 
kunde vi konstatera att lördagens 93 poäng stod sig 
och Predator's Mikko kunde utropas till Skallkung 
2017. Tvåa blev Herröskogens Kiva med 84 poäng, 
trea blev Häggingåsens Mira med 79 poäng och 
fyra blev Ryggärdans Einar med 71 poäng. Dessa 
fyra hundekipage är de som kommer att utgöra 
det lag som ska representera Sverige på Nordiska 
mästerskapen i Finland 2018.

Prisutdelningen tog vid och en mycket glad Tomas 
Salander fick ta emot gratulationer och fina priser. 
Prisutdelare var konstnären My Hansson som må-
lat den fantastiska tavla som utgjorde del av första 
priset tillsammans med en vacker kniv av knivslöj-
daren Peter Scherdin.

Efter fotografering av pristagare och avtackning av 
samtliga inblandade kunde vi från SSF Gävleborg 
summera helgen och konstatera att det blev ett 
lyckat evenemang med mycket god stämning bland 
alla inblandade. Vi sänder ett speciellt tack till My-
soxen med personal för ett mycket bra mottagande 
och service under hela helgen.

Ett stort tack till samtliga domare och inte minst 
provledarduon Kurt Sivertsson och Ann-Kristine 
Persson som trots lång resväg ställde upp och 
hjälpte oss med sitt stora kunnande!

Styrelsen
SSF Gävleborg
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PROVLEDARRAPPORT 
SKALLKUNGEN 2017 I SVEG
Skallkungen 2017 med förläggning 
i Sveg på Mysoxen blev ett trevligt 
och mycket välorganiserat jaktprov. 
Vädret var bra med temperaturer 
runt 8–9 grader och svag till medel-
måttig vind.

Genomgång för domare och hundförare samt 
lottning av provområden och domare gjordes på 
fredag kväll. Hundarna släpptes senast kl 08.00 
lördag morgon. Fågeltillgången var god med 3,5 
FM/hund. På vissa områden vistades dock skygga 
fåglar, vilket också visade sig i provresultaten. 
Efter redovisningen av dagens resultat samlades de 
tävlande och alla funktionärer för att avnjuta en 
tvårätters middag.

Söndagens prov fortsatte med samma goda väder-
förhållanden och alla ekipage kom iväg i god tid till 
alla fina provytorna. Vid lunchtid började domarna 
anlända och efter god lunch startade redovisning-
arna av proven.

Vi provledare vill tacka alla domare som kom till 
oss med exemplariskt ifyllda protokoll och saklig 
information om händelserna i skogen. Vi vill också 
tacka Gävleborgs klubb som fixat allt klart inför 
vårt arbete, alla hundägarna som gjorde denna helg 
så trivsam och trevlig, Simon Nordin som var vår 
allt i allo 24 timmar om dygnet och sist, men inte 
minst: tack Janne Andersson för den fina ekipe-
ringen och alla förberedelser. Det är ett nöje att få 
komma från Lappmarken och leda Skallkungen 
vid en så fulländad planering av allt som tillhör ett 
svenskt mästerskap.

Kurt Sivertsson och Ann-Kristine Persson
Provledare för Skallkungstävlingen 2017

Domare Skallkungen 2017
ProvleDare (FrÅn västerbOt tens LappMark):

anne-krIstIne perssOn OcH kUrt sIvertssOn

Domare (ssF gävLebOrg)

jan anderssOn

LaUrI keränen

jan-erIk caLLberg

dan bergströM

MartIn carLssOn

MagnUs daMM

peLLe perssOn

HenrIk jOnssOn

Ivan karLssOn

karL-erIk (keLa) sIFvertssOn (ssF jäMtLand/
HärjedaLen)

KONSTNäREN My HANSSON OcH  
TOMAS SALANdER MEd ETT AV PRISERNA.

HUVUdSPONSOR:

30



resultat sKallKunGen 2017
1 sejcH, seUcH predatOr’s MIkkO tOMas saLander 93

2 sejcH HerröskOgens kIva jOnas ranner 84

3 sejcH, seUcH HäggIngÅsens MIra danIeL byqvIst 79

4 ryggärdans eInar rOger karLssOn 71

5 östbyns kIra anders jOHanssOn 66

6 Åbackens tUFFa tjeIjen rObIn bOIja 62

7 kULLervOn täHtI jOakIM resIn 60

8 seUcH HäggIngÅsens neMO stIg jOHanssOn 59

9 sejcH, FIjcH skarnäbbens nea MattIas Åkerstedt 52

10 UppFLOgets WIpp peter WaLLIn 49

11 kyrOs- OnnI cecILIa sjöLUnd 47

sKallKunGsvinnarna de 10 FöreGående åren
2016 HäggIngÅsens MIra danIeL byqvIst

2015 tjäderLekens MessI anders HäggkvIst, veMdaLen

2014 skarnäbbens tHeIa ULF grabbe, UMeÅ

2013 FOrt HjOrt naLLI anders MOrIn, kaLIx

2012 kIepIn kaIra tOMMy jOnassOn, rObertsFOrs

2011 akrOyd´s pIrjO LeIF HedLUnd, pIteÅ

2010 LOUkanjarkas IsabeLLa karL-anders karLssOn, järvsö

2009 sörLIdbäckens cHILI göran HeLLströM, stOrUMan

2008 akrOyd´s pIIrI bengt stenberg, arneMark

2007 akrOyd´s pIIrI bengt stenberg, arneMark

gjsales.se  070–659 52 82
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DAN BERGSTRÖMS PROVREDOGÖRELSE FÖR ÅRETS  
Skallkungsvinnare Predator's Mikko

oss. Mikko gjorde ett långt följande innan han gick 
ut på nytt sök.

Vi fortsätter vår vandring, skogen börjar nu glesna 
ut mot en myr – riktigt fint fågelland.

10:20 fick Mikko återigen ett ståndskall. Vi såg 
honom på ett avstånd av 80 meter. Efter fem 
minuter flyger en orrtupp från skallplatsen och även 
ett finnande i träd kunde noteras i skogsprotokollet. 
Mikko gjorde återigen ett fullt följande med lyss-
ning i 15 sekunder.

Nu började Tomas önska även ett förnyat skall i 
protokollet...

Min klocka började ticka mot provtidens slut, men 
Mikkos prestationer var ännu icke till ända!

Så...10:44 får han ytterligare en orrtupp att sitta. 
Han börjar skälla 150 meter ifrån oss men efter 
konstaterad markering, skall m.m. far tuppen efter 
åtta minuter. Mikko tar dock igen tuppen efter 110 
meter och jag skyndar fram. Väl framme bakom en 
risig gran ser jag fågeln i en större tall och Mikko 
under ligger på 115 i minuten. Nu infann sig 
samma som när man lägger hårkorset i vitfläcken på 
gammeltuppen ovanför hunden på jakt. Full koll!

Det blir ytterligare ett fullt jobb på samma fågel 
och på förnyat skall. Jag stöter orren och efter 180 
meter blir det förnyat. Jag rusar fram och hinner se 
tuppen lämna efter en minnut. Hörselkonstaterad 
markering på 75 meters håll. Klockan är då 11.06 
och provet avslutas.

En klart rörd Tomas kommer fram och jag gratule-
rar till ett fantastiskt prov och en otrolig dag.

På väg till bilen börjar sen räkneverken i våra skallar 
ticka på. Mikko hade inga olater i skogen i form av 
överkänslighet, falska skall eller annat otyg. Med 
fullt på skall, sök och förföljanden m.m. borde det 
bli skyhöga poäng.

Och visst, så är också fallet: provledarna Ann- 
Kristine Persson och Kurt Sivertsson fastställde 
resultatet till 93 poäng.

Än en gång: stort grattis Tomas och Mikko!

Dan Bergström, SSF Gävleborg

När lottningen av provrutor gjordes 
på fredag kväll av provrutor gick från 
norr till söder inför lördagens prov 
fick Tomas Salander med sin egen- 
uppfödda Predator's Mikko från 
Sydsverige sin ruta och domare sist. 
Den ruta som fanns kvar var en av markerna på 
klassiska Rottenhålla och det var jag som fick upp-
giften att tjänstgöra som domare. Eftersom rutan låg 
många mil bort utmed en grusväg, fick vi guidning 
av Janne Andersson som skulle till en närliggande 
ruta.

På klockslaget åtta ströks kopplet och Mikko drog 
iväg på sök. Vädret var molnigt med svag vind, frisk 
på höjderna samt ca åtta plusgrader, vilket kändes 
helt okej för vår aktivitet.

Innan jag visste ordet av drog Mikko igång, bara 
tio minuter efter start och 475 m bort! Först några 
enstaka skall, men sen fast och bra. Tomas tog 
långa steget före och jag tog rygg på honom. Efter 
full skalltid med berömvärd markering kunde en 
stjärttung tjäderhöna stötas ur en gran sedan husse 
själv knackat i stammen. Fullt i alla moment och 
mungipor uppåt!

Redan 8:45 var det så dags igen: först några skall, 
sen verkade det hela flytta innan skallet blev fast ca 
170 m ifrån oss. På skallplatsen såg jag Mikko med 
ögon och nos fixera en orolig svagt kacklande orr-
tupp. Hunden anpassade klart skallet efter tuppens 
beteende. Allt gick i alla fall vägen och efter full tid 
stöter jag fågeln. Mikko sticker snabbt efter, stannar 
och lyssnar i följandet. Två fulla jobb efter en timme 
och förväntningarna började stiga!

Mikko fortsatte ligga ute på sök på ett utmärkt sätt 
i hög fart. Enstaka skall långt ifrån oss vittnade om 
funna fåglar, men dessvärre ack så skygga.

Just som vi stod och beundrade de sagolika mar-
kerna tyckte Tomas att han hörde Mikko skälla. 
Efter pejling tog vi riktning och snart var det säkert. 
Han hade ståndskall – igen! Klockan visade 9:41. 
Vi ökade farten uppför och som tack för svettdrop-
parna blev det ett skall på sex minuter med hörsel-
konstaterad markering på en orrtupp 88 meter ifrån 
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Deltagande ekipage sKallKunGen 2017

Predator's Mikko

Reg nr/titel: SE36263/2012 SEJCH, SEUCH
Ägare: Tomas Salander
Uppfödare: Tomas Salander (Predator’s)
Lokalklubb: SSF Sydsverige
Kvalificering: Saxdalen 78 poäng

Herröskogens Kiva

Reg nr/titel: SE22393/2013 
Ägare: Jonas Ranner 
Uppfödare: Thomas Schön (Herröskogens)
Lokalklubb: SSF Övre Norrbotten
Kvalificering: Porjus-Jokkmokk 77 poäng
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Häggingåsens Mira

Reg nr/titel: SE22499/2013 SEJCH, SEUCH
Ägare: Daniel Byqvist
Uppfödare: Daniel Byqvist
Lokalklubb: SSF Gävleborg
Kvalificering: Regerande mästare från 2016

Ryggärdans Einar

Reg nr/titel: SE30162/2014 
Ägare: Roger Karlsson 
Uppfödare: Bertil Johansson (Ryggärdans)
Lokalklubb: SSF Västerbottens kustland
Kvalificering: Sävar 77poäng

Östbyns Kira
Reg nr/titel: SE38058/2012
Ägare: Anders Johansson
Uppfödare: Jan Ottosson (Östbyns)
Lokalklubb: SSF Jämtland/Härjedalen
Kvalificering: Börtnan 81 poäng

Deltagande ekipage sKallKunGen 2017
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Åbackens Tuffa Tjeijen

Reg nr/titel: SE24513/2013 
Ägare: Robin Boija
Uppfödare: Ylva Boman (Åbackens)
Lokalklubb: SSF Ångermanland
Kvalificering: Näsåker 86 poäng

Kyros Onni

Reg nr/titel: SE38800/2014 SEUCH
Ägare: Cecilia Sjölund
Uppfödare: Cecilia Sjölund
Lokalklubb: Medelpad
Kvalificering: Lögdö Vildmark 85 poäng

Uppflogets Wipp

Reg nr/titel: SE21314/201 3
Ägare: Peter Wallin
Uppfödare: Ann-Kristine Persson (Uppflogets)
Lokalklubb: SSF Mellansverige
Kvalificering: Idre 84 poäng
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Skarnäbbens Nea

Reg nr/titel: SE37147/2012 SEJCH, FIJCH
Ägare: Mattias Åkerstedt 
Uppfödare: Mattias Åkerstedt (Skarnäbbens)
Lokalklubb: SSF Västerbottens Lappmark
Kvalificering: Dikanäs 66poäng

Häggingåsens Nemo

Reg nr/titel: SE26887/2012 SEUCH
Ägare: Stig Johansson
Uppfödare: Daniel Byqvist (Häggingåsens)
Lokalklubb: SSF Gävleborg
Kvalificering: Los 81poäng

Kullervon Tähti

Reg nr/titel: SE41529/2011
Ägare: Joakim Resin
Uppfödare: Erkki Jaako (Kullervon)
Lokalklubb: SSF Nedre Norrbotten
Kvalificering: Överkalix 83 poäng
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SöRLIdBäcKENS JALAPENOChampionatdiplom
När du som hundägare ansöker till SSK om ett 
SE UCH eller SE JCH , så får du ange om du vill 
köpa ett championatdiplom för 200:- + porto. 
Detta är i liggande A3-format och har en bak-
grundsbild på stövare tecknat av Bruno Liljefors.

SSF erbjuder ett 
championatdiplom  
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.

SE UCH NO UCH NO V-16 FI UCH  
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, CERT
2016-05-29 Lycksele SSF, CERT
2016-07-03 Gällivare SKK, CERT
2016-08-13, Uleåborg Finland, CERT, CACIB
2016-11-20 Lilleström Norge, CERT

Jaktprov:

2015-11-05 Arvidsjaur rörligt, 65 poäng
2017-09-17, Arvidsjaur, 77 poäng

cHampionGalleri

NYA
 

CHAM
PI

ONS
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SE JCH Sörlidbäckens Jarmo 
SE 25613/2012

e. Viterlidens Kinto
u. SE UCH NORD JCH Sörlidbäckens Chilli
Ägare: Björn Jonsson 
Uppfödare: Göran Hellström och Anna Edvall

Jaktprov:
2016-08-19 Vilhelmina, utlyst 83 poäng
2017-08-20 Risbäck, utlyst 83 poäng
2017-09-01 Åsele, rörligt 80 poäng 

Utställning:
2016-05-29 Lycksele, VG

cHampionGalleri

NYA 

CHAM
PIONS

C.I.E. C.I.B. NORD UCH NORD V-15 
SEJCH SE V-12 SE V-13 Akroyd’s Kiivi 
SE40029/2011

E: C.I.B NORDUCH FIJCH FIUCH NOUCH 
SEUCH Rippeläisen Nipa FIN 18753/06
U: C.I.B. NOUCH SEUCH SEJCH SEV-09 
Akroyd’s Pirjo
E: C.I.B NORD UCH FIJCH FIUCH NOUCH 
SEUCH Rippeläisen Nipa FIN 18753/06
U: C.I.B. NOUCH SEUCH SEJCH SEV-09 
Akroyd’s Pirjo
Uppfödare: Leif Hedlund, Piteå
Ägare: Leif Hedlund, Piteå

Jaktprov
2016-09-17 Arvidsjaur utlyst 83 poäng
2016-09-18 Arvidsjaur utlyst 86 poäng
2017-08-28 Arjeplog rörligt 86 poäng
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SE JCH Herröskogens Kiva 
SE22393/2013

E. SE UCH SE JCH Spetsgårdens Riiki
U. Tallens Siirku
Uppfödare: Thomas & Lotta Schön
Ägare: Jonas Ranner

Utställning

2016-07-16 Piteå, Excellent

Jaktprov

2015-11-07 Vittangi, Utlyst 83 poäng
2016-10-08 Porjus-Jokkmokk, Utlyst 77 poäng
2017-10-01 Skallkungen-17, Utlyst 84 poäng

SE UCH Kvannildalens Kompis

SE16014/2013

E. Vackeråsens Rikko
U. Kvannildalens Flying Famous
Uppfödare: John Eliasson och Wanda Dahlsten
Ägare: John Nyberg

Utställning:
2016-11-05 Vemdalen, Cert Bim
2016-12-04 Matfors, R-cert
2017-04-01 Hammarstrand, Cert

Jaktprov:

2017-08-18 Vemdalen, Utlyst 74 poäng

cHampionGalleri
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NORD UCH Trollfågelns Aya SE31725-
2011

E: S27106/2006 Titus
U: S55993/2008 Viltmästarns Pinglan
Uppfödare: Göran Hofling, Sundsvall
Ägare: Göran Hofling, Sundsvall

Utställning:
2017-09-30 Eckerö, Åland, CERT, CACIB 
2017-06-11 Oslo, CERT, CACIB
2016-08-06 Svenstavik, CERT, CACIB 

Jaktprov
2017-20-08 Lögdö. 79 poäng

cHampionGalleri

C.I.B, FI, NO, SE, NORD, EE, LV, LT, BALT 
UCH FI47927/10 OLIVIA 

Ägare: Nina Sipola, Uleåborg Finland
Uppfödare: Jorma Kumpulainen, Uleåborg, Finland
E. FIN34336/07 Pohjanukon Tuisku
U. FIN18988/03 Taika

UTSTÄLLNING
2014-07-12: Uleåborg International Dog Show, 
Finland: CERT, CACIB
2014-1-08 Jyväskylä International Dog Show, 
Finland: CERT, CACIB
2015-05-24: Keminmaa National Dog Show, 
Finland: CERT
2016-06-19: Tromsö International Dog Show, 
Norge: CERT, CACIB
2016-03-06: Tallinn National Dog Show, Estland: 
CERT
2015-02-22: Valmiera National Dog Show, Lett-
land: CERT
2017-05-28: Moletai International Dog Show, 
Litauen: CERT, R. CACIB
2017-07-15: Piteå International Dog Show, Sve-
rige: CERT, CACIB

JAKTPROV
2016-08-21 Uleåborg, Finland, öppen klass,  
förstapris, 72 poäng

NYA 

CHAM
PIONS
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C.I.B. Nord UCH FI UCH NO UCH SE UCH 
Nierra

FI22216/14
E. Setsun Rasa-Vili
U. FI Jch Nammi
Uppfödare: Kimmo Pulju
Ägare: Kaisu Pulju
Utställning:

2015-02-21, Pello, CERT
2015-08-29, Rovaniemi, CERT
2016-06-18, Rovaniemi International Dog Show, 
CERT/ CACIB
2017-06-18, Tromsø International Dog Show, 
CERT/ CACIB
Jaktprov:

2016-08-31, Sodankylä, öppen klass 77 poäng
2016-11-12, Taivalkoski, 82 poäng
2017-08-27, Savukoski, 76 poäng, CACIT

FI UCH SE UCH EE UCH Koivunevan 
Maya FI11303/15

E. FI23522/09 Polvikorven Flop
U. FI31767/10 Koivunevan Cosmopolitan
Uppfödare: Milla Mäki-Karjalainen och Mika 
Karjalainen
Ägare: Milla Mäki-Karjalainen, Elina Sieppi och 
Tomi Sieppi
Utställning

2017-06-10 Leksand, CERT
2017-03-25 Lahti Int., CERT, CACIB
2016-08-13 Seinäjoki, CK, CERT
2016-08-06 Kurikka, CERT
2016-07-30 Pori, CERT
2016-07-16 Orivesi, CERT
2017-07-07 Pärnu, CERT
2017-07-09 Pärnu, CERT/CACIB
Jaktprov

2017-02-04 Loimaa, öppen klass, 60 poäng
2016-09-17 Kurikka, öppen klass, 67 poäng
Vemdalen 2017-08-18 Utlyst 74p

cHampionGalleri
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NO JCH NO UCH SE UCH Tiurbakken’s 
Sisko NO38235/15

E: SE JCH SE UCH Predator’s Mik-
ko SE36263/2012
U: NO UCH NMHF-16 Spetsbackens Til-
le SE19593/2010
Uppfödare: Kent Støkket, Norge
Ägare: Kent Støkket, Norge

UTSTÄLLNING

2017-05-26, Lycksele, RES CERT
2017-05-07, Kongsvinger, CERT 
2017-04-29, Skien, CERT
2017-04-02, Lena, CERT
2017-04-04 Osen, Hedmar, CERT

JAKTPROV 

2016-11-27, Elverum, rörligt prov, 75 poäng
2017-09-02, Norsk Mesterskap Dokka, 75 poäng
2017-10-08, Oppland, rörligt prov 76 poäng
2017-11-11, Grue, CACIT 84 poäng

cHampionGalleri

SE JCH Tjärbäckens Nalle 
SE26610/2012

E. Odensala Skogens Kasper
U. Tjärbäckens Järva
Uppfödare: Rabb Sven Jonasson
Ägare: Magnus Lidberg

Utställning:

2016-05-29 Lycksele, CERT
2017-08-12 Överkalix, CERT

Jaktprov:

2016-08-26, Råneå/Överkalix, utlyst 80 poäng
2017-08-18, Råneå/Överkalix, utlyst 77 poäng
2017-11-01, Pålkem, rörligt 76 poäng

NYA 

CHAM
PIONS
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SE UCH Skarnäbbens Taiga  
SE10881/2014

e. FI JCH FI UCH Piilokorven Viti
u. SE JCH SE UCH Pötbobäckens Gry
Uppfödare: Mattias Åkerstedt, Storuman
Ägare: Ronney Skoog, Mora

Utställning

20160806 Malung, CERT
20170204 Mora, CERT
20170225 Bollnäs, CERT

Jaktprov

20170818, Noppikoski, utlyst 69 poäng

SE UCH Korsfjellets Salla SE57601/2012

E. Rippeläisen Rosso FIN25726/08
U. FI JCH NO JCH NO UCH SE UCH Sikke 
N17161/07
Uppfödare Bernt-Enge Larsen Norge
Äg. Per-Ove Bergman Gnarp

Utställning

2014-04-12 Mora, CERT
2014-04-27 Borgsjö, CERT BIR
2014-12-07 Gudmundsbyn, CERT

Jaktprov

2014-03-29 Gnarp 50 poäng
2017-10-22 Lögdö Vildmark, 73 poäng

cHampionGalleri
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om mårdJaKt 
med mats HÄllström i lånGsele

För oss fågeljägare är mården en väl-
bekant predator som gör stor skada 
och något man inte gärna vill ha på 
markerna. I de allra flesta fall blir 
mårdjakten kanske några strategiskt 
utplacerade fällor som decimerar 
stammen en smula och någon kan-
ske skjuter en eller två mårdar per 
säsong för sin hund, men några bib-
liska mängder mårdar blir det oftast 
inte. 

För ett tag sedan fick jag dock höra talas om en 
man som faktiskt jagar riktat mot mård med skäl-
lande fågelhund och som dessutom är ganska fram-
gångsrik med jakten. Jag ordnar fram ett telefon-
nummer som leder mig till byn Långsele utanför 
Sollefteå, där mårdjägaren Mats Hällström bor och 
jagar med sina två nobsar, hanhunden Tålsmarks 
vGrutle och den unga tiken Skarnäbbens Greta, 
som just har påbörjat sin karriär som mårdtämjare.

När jag får tag på Mats undrar jag försiktigt om 
det stämmer att han jagar mård med sina hundar 
och passar på att berätta att det skulle vara trevligt 
att få ställa några frågor och kanske skriva några 
rader om jakten i Ståndskall. Jaktformen verkar 
vara något som intresserar många, men som man 
sällan riktigt får någon kläm på hur man gör för att 
lyckas med. 

”Jovisst” – det stämmer väl att han jagar mård 
erkänner Mats och visst går det an att ställa några 
frågor, så därifrån tar intervjun sin början och vi 
går rakt in i handlingen.

När började du egentligen att jaga mård och hur 
kom det sig att just det intresset väcktes?

Det hela började 1983. Jag hade först en lapphund 
som jag jagade fågel med och snart väcktes intresset 
för att skaffa en riktig trädskällare, som blev nobsen 
Urkki med Åkes Rulle och Bjarmi i stamtavlan. 
Han var bra både på mård och fågel och faktiskt 
den som av alla de hundar jag har haft – fem 
stycken fram till idag – som var bäst av dem alla på 

att ta mården när snön hade lagt sig (det vanliga är 
att man hjälper hunden att hitta spåren på snön). 
Han kunde väcka nästan som en stövare på kropps-
vittringen, vilket är ovanligt. 

Att jag fastnade just för mårdjakten berodde nog 
till stor del på att det vid den här tiden var många 
av de äldre jägarna i byn som var helt ense om att 
den verkliga utmaningen med trädskällarjakt var 
mårdjakten och det var kanske lite svårt att helt 
värja sig från den uppfattningen.

Men hur gör man för att få igång hunden på 
mård? Går det att väcka ett sådant intresse?

Jovisst, de hundar jag har haft har utvecklat intres-
set för fågel först och jag försöker börja med det. 
Vid tre eller fyra års ålder verkar de börja vara 
mogna för att kunna hantera en mård och det 
intresset verkar tillta med åldern. Bästa tiden för 
mårdjakt är september–oktober (oktober är klart 
bäst), och de bästa platserna för att hitta mården 
är i täta skogar, gärna i branter med vindfällen och 
rötter, och ofta gärna nära en plats där en älg nyss 
har blivit skjuten. 

När hunden får fart på mården bär det ofta iväg en 
lång bit – 600-900 meter – innan mården går upp 

dOTTERN STINA MEd MÅRdARNA FRÅN SäSONG-
EN 2016, SKJUTNA EFTER GAMMHUNdEN, TÅLS-

MARKS GRUTLE
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i ett träd och som regel är en rutinerad mård bättre 
än ungdjuren på att lura hunden. Så länge mården 
håller sig på marken verkar hundarna sällan ha en 
chans att komma ifatt men när den går upp i ett 
träd får den svårt att skaka av sig en hund. 

När man hör en hund skälla mård skiljer det sig 
skallet mot fågel och låter ungefär som ett arbete på 
ekorre. Själva ansmygningen i sig är rätt okompli-
cerad och inte lika känslig som med en fågel. Rakt 
på bara. Och precis som vid ekorrarbeten ställer sig 
hunden ofta mot stammen och då vet man att där 
sitter en mård! Men det betyder ju inte att det bara 
är att gå dit och skjuta mården. För ofta vet de att 
trycka och de ligger helt stilla tills man till slut får 
syn på dem.

OK, och vad skjuter du med?

Jag använder alltid granna hagel, oftast femmor, 
som inte sliter sönder skinnet. 

Och hur vet man när det är ett bra mårdår?

Det är faktiskt sällan som man ser mård. Ofta finns 
det gott om mård men de visar sig sällan. Men år 
då rävstammen är svagare brukar mårdstammen 
gå upp och ofta samtidigt med grävlingen. För 
att hitta mården är det bäst att ge sig ut tidigt på 
morgonen. De bästa mårdåren som jag har upplevt 
inföll på nittiotalet, då rävskabben härjade och 
stammen hade kraschat. Något år blev det runt 20 
mårdar, men snittet sedan 1986 ligger ungefär på 
tio per år. 

Berätta om någon mårdjakt som har etsat sig 
fast i minnet! 

Det har väl hänt att man har skjutit fler än en 
samma dag, men en jakt var när jag sköt en mård 
och sedan gjorde upp eld och skulle koka kaffe. 
Rätt vad det är börjar hunden skälla som tokig och 
då tittar jag upp och ser en mård till, och tar den 
med andra pipan i drillingen eftersom jag inte hade 
laddat om. Även om jag förstår att de måste ha gått 
tillsammans fram till att de gick upp i varsitt träd, 
så var det lite otippat att den skulle sitta just där!

Stort tack Mats Hällström i Långsele och skitjakt 
på dig med Grutle och Greta!

Kaj Ekroos

SäSONGEN 2015 MEd GRUTLE

dUBBLÉ 2016  
EFTER ETT BRA JOBB AV GRUTLE

 NySKJUTEN MÅRd FRÅN I ÅR  
EFTER GRUTLE

UNGHUNdEN 
SKARNäBBENS GRE-

TA MEd SIN FöRSTA MÅRd
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Nordiska Mästerskapen 2017
Årets nordiska mästerskapstävling (det nittonde i ordningen) i Idre arran-
gerades 2017 av SSF Mellansverige. Under tre dagar samlas tolv av Nordens 
bästa hundar för att göra upp om titeln Nordisk Mästare och tillsammans gör 
hundarna en gemensam insats som lagdeltagare som representerar respek-
tive flagga. 

Roger Hedlund, då Ulf Jonsson med kort varsel 
lämnade besked om att han inte skulle kunna delta. 
Svevar, som är en handlingskraftig man, svalde 
snabbt förtreten över att planerna om att kanske 
kunna komma iväg och jaga lite vid sidan om med 
de egna hundarna ödelades. 

”Ett trevligt moment som jag gillar med de svenska 
och norska reglerna är att hunden vid förföljande 
får full poäng om den stannar och lyssnar i mer än 
10 sekunder, då detta i verkligheten motsvarar att 
hunden skulle ha ett fullt förföljande i 250 meter. 
Jag håller med svenskarna och norrmännen: jag 
tycker att man ska premiera en hund som stannar 
och lyssnar och sedan tar fågeln med ett förnyat 
skall om den slår fast på avstånd över 100 meter” 
säger Thommy.

Det norska laget, andförda av Tom Lund som 
coach, hade tagit sig fram till arrangemanget först 
genom att med det bästa sammanlagda resultatet 
från två jaktprov under året kvala in till det norska 
mästerskapet och där hamnat bland de fyra främsta 
hundarna. 

Det finska laget, anfördes av coachen Thommy 
Svevar som hade grundat noggrant med återkom-
mande samtal om träningsupplägg och genomgång 
av de svenska provreglerna för att inte lämna 
något åt slumpen. Det finska laget är också det 
lag som utsätts för hårdast sållning med en separat 
gallringsprocedur för nobs och finsk och kval i flera 
led. 

Svevar kom även att agera domare på plats efter 
en genomgång av reglerna med utbildningsledaren 

1:a vilja och Staffan 

2:a 3:a 
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Team Sweden, det svenska laget anfördes av Len-
nart Jönsson, som kom in efter en rockad med Ro-
ger Hedlund. Det var nämligen Roger som skulle 
ha varit coach, men eftersom Lennart fick problem 
med höften och den ursprungliga planen som var 
att han skulle agera domare fick skrinläggas, och i 
stället bytte de båda roller. Lennart skämtsamma 
kommentar till uppgiften som coach var att han 
kände sig lugn inför det hela eftersom de provre-
sultat hundarna hade kvalat in på – poäng som 
han inte ens förväntade sig av sina egna hundar 
– samtidigt som hundförarna var ett rutinerat och 
ödmjukt gäng som knappast var i behov av någon 
omfattande coachning. Förutom att hundarna 
som ingick i laget var föredömligt stabila mentalt 
fanns det två deltagare som också hade varit med 
året före: Anders Häggkvists tik Tjäderlekens Messi 
som hade varit snubblande nära en topplacering 
och den andra tiken, uppfödaren Daniel Byqvists 
Häggingåsens Mira, hade å andra sidan ett mycket 
gångbart resultat med sig i bagaget som årets 
Skallkung 2016 – 94 poäng! Med förhöstens fina 
träningsförhållanden som hade rått i Sverige inför 
tävlingen fanns alltså utrymme för ett visst mått av 
både förhoppningar och självförtroende. 

Den arrangerande klubben Mellansverige hade 
valt att förlägga årets Nordiska Mästerskap för 
skällande fågelhundar till Idre Fjälls anläggning 
i norra Dalarna och provrutorna låg inom ca 40 
km avstånd. Naturen runt Idre varierar med allt 
ifrån skogsbrukad lågterräng till högre områden 
med kalfjäll. Den högsta toppen ligger på ca 1183 
m ö h. Skogarna består mestadels av tallskog, men 
även områden med gran och stora myrområden 
förekommer. Totalt utgör drygt en tredjedel av 
rutornas areal av naturreservat och renbetesområde. 
Provrutorna låg inom marker som hade upplåtis 
av Sveaskog och Länsstyrelsen och inventeringarna 
hade gjorts av den duktiga duon Peter Wallin och 
Svante Månsson.

Söndagen och första dagen på mästerskapet inled-
des med lottning och fotografering under eftermid-
dagen. Årets fotograf heter Svante Månsson och det 
är också han som har tagit samtliga bilder under 
arrangemanget som hade Svenska Jägareförbundet 

KENNELSPONSORER
LaadUkas, rOy nILsen – FInsk spets

djUrabygdens, tOMMy LanneMar – nOrrbOttenspets

PRISSPONSORER
spj, FInsk spetskLUbb

nsFn – nOrsk spesIaLkLUbb FOr FInsk spets Og 
nOrrbOttenspets

nOrrbOttenspets

tHOMMy svevar

FOndprOdUkter ab

pantHeOn FILM &aMp; FOtOgraFI ab, ULF LIndrOtH

HenrIc LIndH

edvardsOn sWeden ab

nIrOO ab

NEDANSTÅENDE FÖRETAG, PRIVATPER-
SONER OCH UPPFÖDARE GJORDE DET  
MÖJLIGT ATT ARRANGERA NM I IDRE:

GULDSPONSOR

BRONSSPONSORER
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och lokala SJF Dalarna som huvudsponsorer. Ett 
oroligt finskt landslag fick skjuta på fotografe-
ringen av landslaget då Antti och Hilla hade fastnat 
i Stockholm efter problem med bilen och fick 
ansluta senare under kvällen. Resten av kvällen 
ägnades åt lottning av provrutor, ett anförande av 
provledningen, en gemensam middag, förväntans-
fulla samtal och kanske något enstaka försök till att 
bringa motståndet ur balans – vem vet?

Måndag

Dagen därpå, måndag, var det dimma, dis och runt 
tio grader varmt. 

Efter frukost mellan 06:30 och 07:00 bar det iväg 
till provrutorna med start kl. 08:00 och luften 
dallrade av anspänning och förväntan när hund-
ägarna gjorde sina sista kontroller innan avfärd mot 
skogen.

Dagen kom att bjuda på varierande resultat – i 
snitt var antalet finnandemöjligheter 2,66 och av 
de totalt tolv hundarna gick nio av dessa till pris. 
Vinnaren för dagen var ekipaget Lohokoskis Roja 
– Årets Skällande Fågelhund 2016 – som hade fått 
lyckats få ihop 87 poäng och ett förstapris med 
råge. Ytterligare tre förstapris delades ut: Fort Hjort 
Myra med 83 placerade sig som andra hund för 
dagen med 83 poäng, BG Vilma 80 poäng och 
fyran Koppelokankaan Hilla 76 poäng. Med andra 
ord var matchen fortfarande levande och ingenting 
definitivt avgjort.

Kvällen ägnades åt umgänge och en supé med tre 
rätter. Peter Drugge som hade fått på sig ledar-
tröjan för dagen bjöd även på ett obligatoriskt och 
uppskattat tal. Gästerna, Norge och Finland över-
räckte priser i form av och Finlands coach Svevar 
höll ett litet tal och avslutade med att slita av sig 
skjortan och visar upp en t-shirt med Finlands 
flagga när pikarna om Finlands utsikter till att ta 
hem vinsten diskuterats. Med lottningen klar inför 
morgondagen avslutas de gemensamma övning-

arna strax runt 23:00 förmån för vila och mental 
uppladdning i respektive stuga.

Tisdag

Den sista mästerskapsdagen bjöd på ett väder som 
på det stora hela liknade den föregående dagen. 
Med gårdagens jämna resultat i toppen och ett 
likadant väder löpte förmodligen samma tanke 
genom hundförarnas huvuden: nu jäklars! Nu var 
det en ny dag och ett nytt tillfälle att visa var skåpet 
skulle stå!

När alla hundar hade kommit in och domarna 
avlagt rapport och stämt av med provledarna stod 
det klart att det fanns ett prov som var bättre än 
gårdagens och även antalet finnandemöjligheter var 
något bättre: 2,58 i snitt.

Med knapp marginal hade nobsen Röjåsens Vilja 
tagit sig förbi Rojas resultat och slutade på 88 
poäng med full skalltid (10 minuter i snitt) och 
blev därmed den hund som stod kvar som Nordisk 
Mästare. Två för dagen blev Mahokanmäen Zäkä 
på 78 poäng, trea blev Karahkan Eka-Esi med 73 
poäng och Tjäderlekens Messi 72 poäng.

Vinsten för Röjåsens Vilja innebär att hon är den 
andra nobsen genom tiderna som har vunnit den 
prestigefulla titeln samtidigt som hon knappast är 
den sista eftersom nobsen är en ras på frammarsch 
och vinsten kommer att ge självförtroende och 
gnista åt andra nobsägare som jagar och tävlar med 
sina hundar. Mästerskapets andrapristagare Peter 
Drugge visar också prov på äkta sportmanship 
genom att gratulera segraren och konstaterade med 
perfekt tajming att ställningen har jämnat ut sig 
efter Skallkungstävlingen, där situationen var den 
omvända till Rojas fördel som då slog Vilja med 
samma marginal.

Vinsten innebar också ytterligare poäng till det 
svenska laget som förutom att de knep två av tre 
medaljplatser också blev det bästa landslaget med 

Provledare: Kjell Welam, äppelbo och Lauri Keränen, Alfta

Domare:

Roger Hedlund, östersund Niklas Stöök, Hammarstrand Johan Lindquist, Åsarna

örjan Fjellner, Vemdalen Ingemar Stenberg, Sveg Börje Svensson, Sollerön

Anders Albinsson, Uddeholm Torleif Andersson, Kälarne Tommy Lannemar, djura

Göran Eriksson, Saxdalen Tomas Salander, Ludvika Thommy Svevar, Malax, Finland
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SVENSKA LAGET

NORSKA LAGET

FINSKA LAGET

247 poäng framför tvåan Norge och trean Finland, 
som båda slutade på 227 poäng vardera, men där 
Norge drog det längsta strået tack vare högre poäng 
på sina förstapris. Spexaren och kämpen, Finlands 
coach Thommy Svevar konstaterade att detta 
självklart inte är ett helt korrekt utfall, men svårt 
att påverka och accepterade beskedet med glimten 
i ögat.

Stort grattis till Röjåsens Vilja med ägaren Staffan 
Jönsson som förutom segerbucklan, även fick ta 
emot priser i form av en målning, en tenntavla och 
en kristallvas prestationen. 

Som en parentes kan också nämnas att tävlingsled-
ningen hade hållit koll på vilken ras som skulle ta 
hem kampen om bästa ras: de tre bästa hundarna 

av vardera ras hade samlat ihop exakt samma 
gemensamma poängsumma – 246 – och varsitt 
förstapris och därmed är det fastställt att ingen 
skillnad mellan de båda raserna existerar!

Vi säger också stort grattis till Team Sweden, och 
de norska och finska deltagarna med respektive 
coacherna Tom Lund och Thommy Svevar, våra 
sponsorer som skänkt priser och eldsjälarna Svante 
Månsson och Peter Wallin som utmärkt sig med 
insatser som var helt avgörande för att ro arran-
gemanget i land. Vi vill även tacka alla övriga funk-
tionärer som har ställt upp och gjort det möjligt att 
genomföra de Nordiska Mästerskapen 2017!

Klubbledningen SSF Mellansverige
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KENT STØKKET OcH  
SPETSBAcKENS TILLE

JON ERLING SKÅTAN OcH LUKE ANTTI VASARINEN OcH  
PELOKANKAAN HILLA

ANdERS HäGGKVIST OcH  
TJädERLEKENS MESSI

dANIEL ByqVIST OcH 
HäGGINGÅSENS MIRA

STAFFAN JöNSSON OcH  
RöJÅSENS VILJA

PETER dRUGGE OcH 
 LOHIKOSKIS ROJA

RUNE VIddAL OcH  
FORT HJORT MyRA

TERJE HOLdEN OcH BG VILMA



Land Poäng

1 SVERIGE 247

2 NORGE 227

3 FINLANd 227

individuella resultat nordiska mästerskapen 2017

JyRKI ILMONEN OcH
HAKOJEN HALLA

KAUKO GRöNHOLM OcH 
MAHOKANMäEN ZäKä

SAULI HALTTUNEN OcH  
KARAHKAN EKA-ESSI

Foto: Svante M
ånsson, sam

tliga bilder på N
ordiska M

ästerskapet

Hund Ägare Resultat
1 SEJcH S51128/2008 Röjåsens Vilja (S) Staffan Jönsson 88

2 SEJcH SE32812/2011 Lohikoskis Roja (S) Peter drugge 87

3 NUcH N07724/08 Fort Hjort Myra (N) Rune Viddal 83

4 c.I.B N SEUcH NV-13 NO35804/12 BG Wilma (N) Terje Holden 80

5 M-16 FIJcH FI42668/11 Mahokanmäen Zäkä (F) Kauko Grönholm 78

6 M-16 FIJcH FIUcH FI33211/11 Koppelokankaan Hilla (F) Antti, Maritta och Elina 
Vasarinen

76

7 FIUcH FIJcH FI22432/13 Karahkan Eka-Essi (F) Sauli och Pirkko Halttunen 73

8 SEJcH SEUcH SE21497/2012 Tjäderlekens Messi (S) Anders och Johanna 
Häggkvist

72

9 SEJcH SEUcH SE22499/2013 Häggingåsens Mira (S) daniel Byqvist 69

10 NUcH NO41735/11 Luke (N) Jon Erling Skåtan 64

11 c.I.T FIJcH FIUcH FI36485/12 Hakojen Halla (F) Jyrki Ilmonen 62

12 NUcH NMHF-16 SE19593/2010 Spetsbackens Tille (N) Kent Støkket 8
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MEdALJöRERNA VId NM 2017

År Ort – land Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2017 Idre – S SVE 247 SVE 247 NOR 227

Röjåsens Vilja 88 Lohikoskis Roja 87 Fort Hjort Myra 83

2016 Ivalo – F NOR 238 FIN 233 SVE 226

Mettokumpareen 
Hilma Bertta

90 Kotirovan Riku 87 Spetsbackens Nila 85

2015 Grue – N NOR 187 SVE 168 FIN 136

Laris 67 Fort Hjort Pirkko 66 Akroyd's Keena 64

2014 Idre - S NOR 224 SVE 218 FIN 203

Fort Hjort Nalli 85 Pikkulehon Kiira 82 Laatu 79

2013 Savukoski -F SVE 205 NOR 195 FIN 193

Rieskamaan Jurre 84 Häggingåsens Thai 81 Laris 75

2012 Åsarna – S FIN 208 SVE 185 NOR 119

Sulkamäen Sisu 82 Kiepin Kielo 80 Akroyd's Pirjo 63

2011 Taivalkoski - F NOR 248 SVE 244 FIN 239

Kotirovan Taiga 97 Laris 88 Ukkos Lissa 87

2010 Grue – N NOR 235 SVE 225 FIN 210

Piila 88 Tiurtunets Harraz 80 Sörlidbäckens chili 76

2009 Backe – S NOR 211 FIN 200 SVE 181

Tiukka 81 Misti 72 Sikke 70

2008 Lapua – F SVE 227 FIN 221 NOR 212

Obygdens Nätti 92 Pakkarustan Sindi 86 Röjmyrens Tanya 84

2007 Arvidsjaur – S FIN 227 SVE 225 NOR 222

Lamusteen Sara 85 Röjmyrens Tanya 81 Sörlidbäckens Kita 80

Medaljörer 2007–2017
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– Fågeltillgången här uppe i övre norrbotten har varit varierande. känslan är att det har 
varit lite bättre i de sydöstra delarna och mer skralt längre norrut.

– ett av mina bästa minnen var när jag och sambon för en gångs skull jagade ihop och 
naia radade upp fågelarbete på fågelarbete och vi turades om att smyga på dessa. 
Flera med i säcken trots besvärliga ansmygningar i tät skog tack vare otroligt fina mar-
keringar och klingande ståndskall. en dag vi kommer minnas hela jaktlivet.

Åsa Fjällborg, sekreterare SSF Övre Norrbotten

– Fågeltillgången givetvis variera inom syds område. en tendens till ökning 
kan man se då det setts flertalet kullar efter skogsvägarna. där jag har mina jakt-

marker i sydvästra dalarna ser det mycket bättre ut än föregående år.

– bästa minnet var den senaste fågel. ett klockrent finnande i träd på 25 meter 
från där jag står. Lyckas få fram bössan ur ryggsäcken och skottet går och fågeln 
tippar ur trädet till en vilt skällande Maksi. överlag så är det goda minnen från 

jaktturerna denna höst då det finns fågel att jobba med.

Mattias Kähäri, suppleant i styrelsen SSF Riks

– Här i västerbottens kustland har vi upplevt den bästa fågelföryngringen på många 
år. något som är slående med det är att andelen tuppar är fler än ett "normalår". den 
goda fågeltillgången hoppas jag gör att intresset för vår jaktform och även jaktprovs-
verksamheten ökar.

– att få se så mycket fågel på skogsbilvägarna på väg till och från jakterna i höst har varit 
fantastiskt kul. det gör att man redan drömmer om ett lika bra fågelår även nästa år. 

Ulf Grabbe, jaktprovsdomare i Västerbottens kustland 

– det ser riktigt bra ut i Mellansverige, särskilt i den norra delen av dalarna. 
Och höstens bästa minnen är de två tuppar som jag har skjutit för dottern och 
mågens unghund, djurabygdens Malte.

Kjell Welam, ordförande i SSF Mellansverige 

– Fågeltillgången inom nedre norrbottens har varit väldigt varierande i höst. på platser med bara 
någon mil emellan sig har det gått från fågeltomt till skapligt med fågel. på egna marker i höjdlägen 
högre än 500 m ö. h. har det varit väldigt dåligt med tjäder. på lägre belägna platser har det varit bättre 
med fågel. Första jaktprovshelgen i reivo visar på en uppgång, men andra helgen som till stor del 
regnade bort säger inte så mycket. på proven runt överkalix har tillgången varit bra.

– bästa minnet är helt klart när jag fick en andra chans och lyckades skjuta en tjädertupp efter att jag 
både hunnit med att bada och klanta tuppen i första försöket, skogsturen före. det blev till slut ett 
riktigt bra minne från höstens jakt.

Kjell Sundström, sekreterare SSF Nedre Norrbotten (bild saknas)

två snabba FråGor
Vi ställde två snabba frågor till några av funktionärerna inom SFF. 
1. ”Hur har fågeltillgången sett ut inom er lokalklubbs område?” 
2. "Vilket är det bästa minnet från höstens jakt så här långt?"
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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 avelskommittté 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.

Avelskommitttén för finsk spets
2016-05-05
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Tracker var från början en renodlad hundpejl, men utvecklingen  
och dagens teknik har gjort systemet till så mycket mer.

Följ Tracker Sverige på facebook

Tracker för hundföraren
Ett flexibelt sätt att ha kontroll på ett oändligt 
antal hundar. Tekniken innebär att det inte 
finns några begränsningar i avstånd mellan 
dig och hunden eller i vad du kan göra.

Tracker för jaktprovsdomaren
Tracker har utvecklat funktioner som ger dig 
som  domare ett verktyg, vilket underlättar 
bedömningen och gör den mer exakt. 

Tracker för jaktlaget
Som jaktkamrat kan du följa jakten på samma 
sätt som hundförarna. Genom funktionen 
”Grupper” får du, förutom hundarna se dina 
vänner, pass, rågångar och andra intressanta 
punkter. 

Du kan i programmet sända och få med-
delande, en tyst kommunikation som gör 
jaktradion överflödig.

Mer information finns på  
www.tracker.se

Tracker firar i år 40 år som tillverkare av hundpejl.

TR annons 1/2017 A5.indd   1 2017-05-22   12:13

55



FO
TO

: G
U

N
IL

LA
 F

A
LK

röJans vandrinGspris 
– nytt pris För KvinnliGa HundFörare inom ssF
I samband med SSF:s riksårsmöte i Hammarstrand och att SSF firar 50 år som 
klubb överlämnade finska spetsklubben SPJ:s representant Thommy Svevar en 
gåva som var riktad till gruppen av kvinnliga jägare som ägnar sig åt jakt efter 
skogsfågel med skällande fågelhundar. Gåvan var en skulpterad tjäderhöna.

SSF Riks har bestämt att denna skulptur ska utgöra ett vandringspris i en tävling 
som riktar sig mot kvinnliga hundförare och namnet är ”Röjans vandringspris”. 

Tanken med priset är att kvinnor ska kunna delta i tävlingen genom att vara 
hundförare på ett prov utan att nödvändigtvis äga hunden som går provet. Med 
andra ord kan du som vill delta också låna en hund och testa att gå ett prov. Går 
det dessutom sedan riktigt bra – ja, då kan du bli inbjuden till Riksårsmötet för att 
ta emot och sedan glädjas över skulpturen ett helt år innan det är dags att lämna 
över den till nästa vinnare. Och självklart med ditt namn ingraverat på priset. 

Förutom vandringspriset som går vidare, får vinnaren även en reproduktion av en 
tavla som konstnären Göran Boström har målat.

ReGLeRNA FÖR tÄVLINGeN ÄR MycKet eNKLA: 

»  Endast kvinnliga medlemmar hos SSF kan delta

»  deltagande på jaktprov ska ske under jaktprovssäsongen  
 2017/2018 

»  Högsta provresultat vinner

»  Resultat ska meddelas senast den 1 april till pris- och 
 marknadskommitténs Anders Lundberg på e-post: 
 anders.lundberg@bahnhof.se

Läs mer på SSF:s webbplats: ssf-riks.se/rojans-vandringspris

Lycka till önskar SSF Riks!
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ssF arranGerar 
Film- ocH FototÄvlinG 2017!
SIStA cHANSeN att lämna in ditt bidrag till  
SSF film- och fototävling under temat ”Skogsfågeljakt 
med skällande fågelhund” . 

Tävlingen pågår från den 25 augusti fram till den 31 december 

Läs mer på: ssf-riks.se/ssf-arrangerar-film-och-fototavling-2017

vinn en 
JaKtHelG med 

boende ocH 
daGKort på 

Holmen sKoGs 
marKer! 

Tabell 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Totalt 2 009 1 999 1 929 1 936 1 933 1 879 1 875 1 812 1 745 1687 1698 1656 1700
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Antal medlemmar

"1

SAmmAnSTäLLning mEdLEmmAR 2017

KLUbb 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

övre nOrrbOt ten 163 155 166 164 164 159 169 164 166 173 177 181 196

nOrrbOt tens kUst O InLand 131 135 139 147 143 146 151 143 132 126 121 se nn se nn

nedre nOrrbOt ten 204 209 185 177 165 152 142 149 148 149 142 247 261

västerbOt tens kUstLand 197 196 190 188 175 160 151 144 138 128 138 139 134

västerbOt tens LappMarker 247 263 257 259 257 268 277 273 252 237 222 211 215

ÅngerManLand 134 132 134 130 126 122 131 122 116 115 120 116 122

jäMtLand/HärjedaLen 261 258 231 239 231 210 222 209 202 174 178 184 195

MedeLpad 114 99 92 100 114 122 110 115 116 109 105 100 96

gävLebOrg 167 171 176 170 175 164 162 152 152 151 142 132 126

MeLLansverIge 295 291 278 286 304 299 284 265 241 250 273 268 276

sydsverIge 96 90 81 76 79 76 76 76 81 75 80 78 79

tOtaLt 2009 1999 1929 1936 1933 1879 1875 1812 1745 1687 1698 1656 1700

VARAV 2015 2016 2017

MedLeMMar 1445 1407 1504

FaMILjeMedLeMMar 130 105 107

HedersMedLeMMar 22 22 21

UngdOMsMedLeMMar 7 3 2

vaLpköpare 94 119 66

sammanstÄllninG medlemmar 2017

57



Från bruKsplanen  
till JaKtsKoGen

Att vistas ute i naturen och att jobba 
med hundar har alltid varit ett stort 
intresse för mig. Jag har däremot 
inte tidigare haft en tanke på den 
extra dimension som jakten tillför 
upplevelsen av att vara ute i skogen 
och röra på sig.

Nalle, min sambo Magnus Lidbergs hund, är en 
norrbottenspets som jag lånar ibland och tävlar 
med i både agility och drag. Någonstans på vägen 
började jag också sätta mig in i jakt med trädskäl-
lare och upptäckte att det faktiskt är en naturupp-
levelse som också bjuder på ordentligt med spän-
ning. Du tillbringar tid i skogen med din fyrbenta 
vän, ser glädjen i hunden när han gör det han är 
skapt för och samarbetet ger en underbar känsla.

Tanken på att gå ett prov med Nalle väcktes när 
min sambo pratade om hur spännande det är. 
Min nyfikenhet gjorde att jag kontaktade Elin och 
frågade om hon var intresserad av att gå ett prov 
med Nalle och mig som domare. Jag – som inte 
ens jagar – på ett jaktprov! 

Jaktprovsdomare 

Jag, Elin, blev väldigt glad när Marika kontaktade 
mig och ville gå jaktprov med Nalle. Det är roligt 
att hon också har upptäckt jakt med trädskäl-
lare och alla upplevelser det ger. Jag äger själv två 
norrbottenspetsar, älskar att vara ute i skogen och 
jakt och ägnar det en mycket stor del av min lediga 
tid. Det jag gillar med jakt är alla upplevelser man 
får: lugnet i skogen, samarbetet med hunden och 
att man får motion. 

Jag utbildade mig till jaktprovsdomare i år och har 
hittills dömt tre jaktprov i höst med detta prov 
inräknat. Jag utbildade mig för att jag ville främja 
avelsarbetet inom norrbotten- och finsk spetsra-
serna, men också för att träffa andra likasinnade 
(socialt), se andra hundar jaga och bredda min 
uppfattning (lärorikt) om hur en hund ska arbeta. 
Det här är något jag varmt rekommenderar andra 

inbitna jägare som har skällande fågelhundar. 
Ett jaktprov testar ett brett spektrum av hundens 
jaktliga egenskaper och den behöver absolut inte 
få något första pris för att den ska vara värdefull i 
avel. Därför uppmanar jag alla att gå jaktprov med 
sina hundar. Dessutom är det väldigt lärorikt och 
roligt också!

Jaktprovet – en tutande entré

Temperaturen den dagen i Pålkem visade -10ºC 
och ett tunt täcke med skare låg på marken.

Jag slår på pejlen på Nalles halsband och släpper 
ut honom från bilen, går fram till förarsätet och 
sträcker mig fram för att hämta handenheten. 
Självklart kommer jag också åt tutan på bilen så att 
ljudet ekar över hela skogen. Elin sitter i passage-
rarsätet och skrattar. När hon väl hämtat andan 
säger hon att jag åtminstone borde se till att stänga 
dörrarna tyst. "Jovisst” tänker jag, för om det fanns 
några fåglar här tidigare är de med all säkerhet 
redan borta"

Vi går igenom kartan en sista gång: vi ska gå ige-
nom ett område som Magnus har valt ut åt oss där 
det förhoppningsvis finns gott om fågel. Vi hinner 
inte gå långt innan vi ser en tupp som sätter sig 
inom synhåll och strax därefter kommer Nalle och 
börjar skälla på tuppen med ett klart och tydligt 
skall. Vi törs inte röra oss och jag får för första 
gången höra hur det låter när en tupp skär näbb åt 
hunden. Tidigare har jag bara hört när Magnus för-
sökt låta som en tjädertupp. Jag måste nog tyvärr 
säga att skillnaden är stor!

Nalle noteras för två fågeljobb under ordinarie 
provtid så jag bestämmer mig för att gå förläng-
ning. Efter ett tag så börjar Nalle skälla ca 170 
meter bort, men efter någon minut tystnar skallet 
och vi hör hur en fågel kommer flygande från 
Nalles håll och slår fast ca 90 meter från oss. Nalle 
börjar skälla igen i samma riktning som fågeln slog 
fast och vi hoppades att han har hittat fågeln igen 
och får ett förnyat skall på den.

58



Efter 10 minuter börjar Elin smyga iväg och jag 
kände att min puls ökade. Aldrig har tiden gått så 
sakta. Jag rycker till när jag hör tuppen lyfta från 
trädet och kort därefter ser jag tuppen komma 
flygande mot mitt håll samtidigt som Nalles har 
tystnat. Ett glädjerus hann passera innan jag plöts-
ligt tänker ”hann Elin verkligen se den?” 

Tuppen blev vår tredje konstaterande fågel och 
Nalle fick ett fullt jobb på den. Tyvärr kunde inte 
Elin konstatera något förnyat fågelarbete eftersom 
vi stod 170 meter från honom då han först började 
skälla. 

Vi avbryter provet och tittar på handenheten och 
inser att vi har 1,8 km till bilen. Mörkret börjar 

falla men som tur kommer vi nästan direkt ner på 
en väg som vi följer fram till bilen.

Vilken dag det har varit! Att försöka beskriva 
känslan är svårt. Jag har tidigare deltagit i lydnads-, 
bruks- och dragprov, men inget av dem har varit 
lika spännande som att gå ett jaktprov.

Under provets gång blev det några ej konstaterade 
arbeten. Det var bitvis svårt för Elin att smyga 
fram på grund av snön och skaren, men vi hade 
tre fågeljobb även om den första fågeln inte satt 
full tid! Och det räckte ju för att Nalle skulle få ett 
förstapris och blev därmed svensk jaktchampion.

Vid pennan,
Hundförare Marika och domare Elin

FRÅN VäNSTER: ELIN ANdERSSON, MARIKA LANdFORS OcH TJäRBäcKENS NALLE
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Kaj ekroos

Årets höst har hittills bjudit på en 
rad trevligheter som alla vänner av 
jakt med skällande fågelhundar 
kan glädjas åt och som kanske är 
värda att ägna viss eftertanke åt.

Först och främst 
har denna höst på 
många håll bjudit 
på en uppgång 
inom fågelstam-
men. För egen del 
har det kanske inte 
varit fullt så till-
fredställande med 
fågel, men titt som 
tätt har det dunsat 
in glädjebesked 
på sms, messenger 
och i telefon om 
ett riktigt bra 

fågelår från en herre som vet 
vad han talar om, men som 
vi i detta sammanhang låter 
vara anonym. För skoj skull 
har jag checkat av med en 
rad andra fågeljägare runtom 
i landet och bilden som 
framträder är faktiskt att det på vissa håll har 
varit en riktigt, riktigt bra fågelhöst. 

Det här innebär ju naturligtvis att intresset 
ute i stugorna för att kanske skaffa sig en 
skällande fågelhund framöver stiger och det 
är ju tveklöst. Ser vi till antalet medlemmar 
i klubben kan man också notera en uppgång 
med ca 7 % om jag är korrekt underrättad. 
Och det kan säkert stiga till nästa år och nu 
blir uppgiften att förvalta detta på rätt sätt. 

Ser man till resultaten från Nordiska Mäster-
skapen och Skallkungen kan man notera två 
saker. Efter många års väntan har vi fått en 
regerande nordisk mästare som är en norrbot-
tenspets och det borde ju om något signalera 
att nobsen de facto är att räkna med som skäl-

lande fågelhund och antyder också att vi kan räkna 
med fler framgångar i nobsleden. På Skallkungen 
fick vi en ny mästare från den lilla klubbens SSF 
Sydsverige och det med besked! Jag känner ägaren 
Tomas Salander väl och vet att det här var en 
välförtjänt framgång för hans del, men det är också 
en påminnelse om att det finns bra hundar över 
hela Sverige och att antalet skjutna fåglar inte säger 
allt om en hund kapacitet.

Året 2017 börjar lida mot sitt slut. SSF har i år 
firat 50-årsjubileum, liksom norrbottenspetsen 
som av SKK erkänd hundras och vi kan blicka till-
baka på en fantastisk verksamhet som nu också är 
möjlig att läsa om på webben, där femtio årgångar 
av Ståndskall (som inledningsvis kallades ”Den 
skällande fågelhunden” ligger uppradade för den 
som vill ge sig i kast med att följa SSF hela vägen.

Min spontana tanke när jag blickar tillbaka och 
jämför med min situation idag som fågeljägare 
idag, med vardagen i Stockholm och helgerna 

hemma på bygden i Skinn-
skatteberg i Västmanland är 
att mycket har förändrats: 
skogar försvinner, livsvillko-
ren förändras och nytt vilt i 
skogarna förändrar förutsätt-
ningarna radikalt.

Inför höstens älgjakt fick vi beskedet att tilldel-
ningen på älg hade halverats. Detta är en direkt 
följd av att vargstammen nu är mer omfattande än 
någonsin. Där jag jagar har hundskallen tystnat 
för länge sedan och folk undviker att prata om 
jakthundar. Än är vi några kvar som jagar med lös-
hund, men vargen är sällan mer än några enstaka 
kilometer bort och det hela känns mycket olustigt. 

Hur blev det så här? Ja, själv funderade jag kanske 
inte så mycket på det före problemet blev påtag-
ligt. Nu inser jag att något borde ha gjorts tidigt 
och med tanke på vår klubbs stora upptagnings-
område är det bara en tidsfråga innan problemet är 
lika illa i de övriga områdena runtom i Sverige som 
är påtänkta för att hysa varg. Och vad får det för 
konsekvenser för verksamheten? Ja, uppfödare och 
lokalklubbar kommer att försvinna och underlaget 

…intresset ute i stugorna 
för att kanske skaffa sig en 

skällande fågelhund  
framöver stiger…

redaKtören Har ordet
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för vettig hundavel (som redan är klent) blir ännu 
sämre.

Om jag får önska något fritt inför 2018 så blir 
min önskan tveklöst att det blir ordning och reda 
i vargförvaltningen. Inom vår klubb SSF Sydsverige 
har vi sett vargstammen växa fritt och man kan 
med råge säga att det är dags för något helt annat 
än kosmetiska insatser. Går det några år till i 
samma spår är det bara att lägga ned verksamheten 
som återstår. 

Inom det politiska samtalet står mitt hopp till att 
SKK och SJF framöver driver frågan om rovdjurs-
förvaltning med kraft och lägger fram argument 
som håller för att få till en ökad avskjutning på 
varg. Det vi som enskilda personer kan göra just 

injagningskompendium
det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av 
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recensioner 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:-

Medlemsavgift 2018 Medlem Familjemedlem (FM)

01 övre Norrbotten 400 51 50

02 Sammanslagning med NN (03)

03 Nedre Norrbotten 380 53 60

04 Västerbottens Kustland 400 54 50

05 Västerbottens Lappmark 380 55 50

06 Ångermanland 380 56 10

07 Jämtland / Härjedalen 380 57 50

08 Medelpad 380 58 50

09 Gävleborg 380 59 Har inte FM

10 Mellansverige 380 60 50

11 Sydsverige 380 61 50

Inbetalning skall ske till: BG 5685-2544. Ange alltid ditt medlemsnummer

nu och som förhoppningsvis ska förändra bilden 
av den svenska vargstammen, är att man deltar i 
insamling av vargspillning som skickas in till Läns-
styrelsen. Som ni kan läsa i finnspetsuppfödaren 
Göran Erikssons artikel i detta nummer så bidrar 
fynd av nytt DNA till att skattningen av antalet in-
divider kan bli mer exakt än de historiska siffrorna, 
som verkar ligga på en relativt konstant nivå trots 
att vi får mer frekventa vargobservationer och som 
dessutom omfattar fler individer tillsammans.

Så istället för ett ”Skitjakt på er” får det bli ett 
kraftfullt ”Ut och samla skit!” som avslutning för 
denna gång.

Tack för ordet,
Kaj Ekroos
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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
Jan Andersson, Kaptensgatan 4B, lgh 1001, 827 92 Ljusdal, tel: 070-597 35 50, e-post: jaaan@live.se
Vice ordförande
Egon Rongdén, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar, tel: 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
Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln, tel: 070-226 36 59, e-post jotoy56@gmail.com
Ledamot
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 835 97 Offerdal, tel: 070-657 67 38, e-post: 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, tel: 0923-133 90, 070-575 93 90, e-post: amorin@live.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 076-841 44 31, e-post: 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: 0691-66 32 20, 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
Pris- och marknadskommitté
Sammankallande: Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17, e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Medlemskommitté 
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 57 80, e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 070-657 67 38, 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, Kaptensgatan 4B, lgh 1001, 827 92 Ljusdal, tel: 070-597 35 50, e-post: jaaan@live.se
John Laestander, Smedjegatan 6, 938 32 Arjeplog, mobil: 070-649 17 16, e-post: john.laestander@skelleftealven.se
Resultatansvarig utställningar
Berit Johansson. Blåviksvägen 32. 919 31 Åsele, tel: 070-366 44 79, e-post: tjaderfightens@hotmail.com
Exteriöransvarig 
Christina Hedlund Härdargatan 7 941 48 Piteå, 070-3037385, e-post: christina.hedlund@pitea.se
Redaktör för Ståndskall 
Kaj Ekroos, Storsvängen 34, 129 41 Hägersten, tel 070-655 67 99, e-post: standskall.kaj@gmail.com
Webbansvarig 
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17, e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
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: 070-294 45 07, e-post: roland.saitzkoff@gmail.com
Sekr: Åsa Fjällborg, Box 43, 962 03 Mattisudden, tel: 070-346 43 96, e-post: asa.fjellborg@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg, Ytterv. 56, 936 31 Boliden 0910-58 05 20, e-post: michael.Holmberg@edskelleftea.se

Nedre Norrbotten
Bankgiro: 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: 073-520 24 06, e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Daniel Myrestam, Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn, tel: 070-247 26 87, e-post: kassor@ssfnn.se

Västerbottens Kustland
Plusgiro: 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: 070-668 05 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman, tel: 070-920 62 05, e-post: peter.persson@storuman.se

Ångermanland
Bankgiro: 263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele, 070-622 31 77, e-post: rovdjursjakt@gmail.com
Sekreterare: Terese Sandström, Fanbyviken 129, 896 91 Husum, 070-111 20 00, e-post: teresesandstrom@hotmail.com
Kassör: Mikael Olsson, Lomsjövägen 11, 891 92 Örnsköldsvik, 070-298 59 58, e-post: mikael.olsson@strangbetong.se

Jämtland/Härjedalen
Plusgiro: 13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen, tel: 070-615 10 60, e-post: 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, Gimåfors 185, 840 13 Torpshammar, 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: Mats Svensson, Kattbergsgatan 10A, 856 31 Sundsvall, tel: 070-263 63 22, e-post: mats@smob.se

Gävleborg
Plusgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Kaptensgatan 4B, lgh 1001, 827 92 Ljusdal, tel: 070-597 35 50, e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson, Skindravägen 14 822 91 Alfta, tel: 070-624 60 77, e-post: 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 20, e-post: tommy78550@gmail.com

Sydsverige 
Plusgiro: 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 returneras försändelsen till:  
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

FOTO: KIM BAcKLUNd PUJO I TRäd. FOTO: MIRANdA FRINGS

SIRI VILAR FÅGEL VId JAKTKOJAN. FOTO: ÅSA FJäLLBORG
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