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Verksamhetsberättelse 2017 för Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) 
 
Mål 
För Specialklubben för Skällande Fågelhundar, SSF, gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet 
att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom  

- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört 
fullgoda rasrena hundar 

- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa 
raser 

- att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård 
- att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet 
- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet 

Verksamhet 
Föreningens adress är SSF, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura 
Föreningens org.nr. 894701-2806, BG-konto 5685-2544, PG-konto 48 84 75-5 
Ordförande och kassör var för sig tecknar föreningen. 
Under verksamhetsåret har Anders Morin och Mattias Kähäri avgått i styrelsen av personliga skäl. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden, 11-12 feb., 31 mars, 1 april,   
12 maj, 1 aug, och 19 nov. 
SSF omfattar 10 st lokalklubbar, Övre Norrbotten, Nedre Norrbotten, Västerbottens Kustland, Västerbottens 
Lappmark, Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Gävleborg, Mellansverige och Sydsverige. 
Vi har under 2017 varit 1 700 medlemmar. Medlemsantalet har i år ökat med 44 st. 

 
SSF och Norrbottenspetsen 50 år 
SSF blev ansluten som Specialklubb inom SKK den 16 november 1967 och samtidigt godkändes rasen 
Norrbottenspets. 
Under 1967 leddes klubben av en interimsstyrelse och första årsmötet var april 1968 i Luleå. Första styrelsen bestod 
av Uno Lindstedt, ordf., Rune Samuelsson, sekr., Artur Larsson, kassör, Stig Onnerfeldt och Rune Almqvist. 
SSF skall dokumentera dessa 50 år med en film där ”gamla” trotjänare intervjuas. SSF skall också starta en tävling för 
kvinnliga hundförare, Röjans vandringspris. Priset är skänkt av Thommy Svevar från Finland. 

 
Rasdatasystem 
Under 2017 har RasData uppdaterats med nytt jaktprovsprotokoll för 2017-2022, samt sedvanliga uppdateringar vad 
gäller nya hundar, domare, provledare etc. 
Arbetet med funktionen för att kunna skapa utställningskataloger är påbörjad. Dock återstår en del kravarbete innan 
utvecklingen av funktionen kan sjösättas. Vår förhoppning är att funktionen finns på plats till hösten 2018. 
 

Kennelfullmäktige  
Lennart Jönsson och Jeanette Börjesson har deltagit från SSF.  
Det var många bra och roliga diskussioner med likasinnade men även oliksinnade! En stor fråga för framtiden är om 
SKK ska ta över medlemshanteringen med både avgifter och matrikel. Detta är ett arbete som de kommer att 
fortsätta att driva men det gick inte igenom denna gång. 
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Det blev många omröstningar gällande sammansättningen i CS (Central styrelsen) och det slutade med att vi fick in 
två stycken suppleanter som kommer ifrån jakthundskretsar, stövar- samt älghundsverksamheten vilket kommer att 
gynna oss som har jakthundar. Jakthundarna kommer att ha entusiastiska represen-tanter i SSK´s Central styrelse 
och jakthundarnas verksamhet kommer förhoppningsvis att belysas ytterligare genom detta. 

  
SSF blev uppmärksammad under banketten då SSF fyllde 50 år under 2017 och Lennart fick motta en fin tennskål 
med gravyr "SSF 50 år".  

 
Årsmöten för NSFN och SPJ 
Till NSFN:s årsmöte i Norge deltog Anders Lundberg och till SPJ:s årsmöte i Finland deltog Anders Morin SSF Riks och 
Roland Lundgren, avelsrådet Finsk spets.  
SPJ:s årsmöte var mycket speciellt eftersom Finland firar 100 år som självständigt land och att Finsk spets också fyller 
100 år som ras i Finland. 

 
Fler starter på Jaktprov och utställningar, höjd status på Riksutställningen. 
Jaktprov: Gratis första jaktprov. Riks betalar 100 kr till lokalklubben under förutsättning att lokalklubben erbjuder 
helt gratis första jaktprov. 
 
Utställningar: Klubbarna kan ges ett bidrag på max 6 000 kr till veterinärkostnader där patella och/eller ögonlysning 
genomförs. Max en (1) utställning per ”region” och år. 
 
Riksutställningen: Arrangerande lokalklubb erhåller ett stigande penningbidrag på riksutställningen beroende på hur 
många hundar som deltar.  
Vid 30 – 39 st hundar, 3 000 kr, 40 – 49 st hundar, 4 000 kr och över 50 st hundar, 5 000 kr. Pengarna skall användas 
till inköp av priser. 
Riks står också för inköp av pris, (3 whiskey glas) i klasserna Best in Show, Bäst i rasen Norrbottenspets och Bäst i 
rasen Finsk Spets.  

 
Skallkungen 2017 
Skallkungen arrangerades i år av SSF Gävleborg den 30 sep. - 1 oktober i Sveg.  
1:a, Predatorns Mikko 93 p.  Ägare Tomas Salander Sydsverige 
2:a, Herröskogens Kiva 84 p.  Ägare Jonas Ranner Övre Norrbotten 
3:a, Häggingåsens Mira 79 p.  Ägare Daniel Byqvist Gävleborg 
4:a, Ryggärdans Einar  71 p. Ägare Roger Karlsson Västerbottens Kustland 
Ovanstående hundar representerar Sverige till NM 2018. (Reserver är hundar från placering fem och neråt) 
 

Nordiska Mästerskapet 2017 
NM arrangerades i år av Sverige den 25 - 26 september i Idre, Mellansverige. Lagledare för Sverige var Lennart 
Jönsson. 
Lagtävlingen vanns av Sverige med 247 p. 2:a Norge med 227 p. och 3:a Finland 227 p.  
Norge 2:a med högsta pris individuellt.  
 
Individuella resultat  
1:a Röjåsens Vilja  88 p ägare Staffan Jönsson,  Sverige 
2:a Lohikoskis Roja  87 p ägare Peter Drugge,  Sverige 
3:a Fort Hjort Myra  83 p  ägare Rune Viddal,  Norge 
4:a BG Vilma  84 p  ägare Terje Holden  Norge 
5:a Mahokanmäen Zäkä  78 p  Kauko Grönholm Finland 
Förutom ovanstående hundar deltog från Sverige Tjäderlekens Messi 72 p, ägare Anders och Johanna Häggkvist och 
Häggingåsens Mira 69 p, ägare Daniel Byqvist. Ett stort grattis till alla. 
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Utmärkelser 
Vid Fullmäktigemötet i Hammarstrand överlämnades Guldnål till Thommy Svevar från Finland, Egon Rongdén, 
Sörberge och Tommy Lannemar, Djura. 
 
Ingen hedersledamot utsågs. 

 
Slutord 
Vi vill först tacka SSF Jämtland/Härjedalen som år 2017 stod som värd för 50-års jubilerande Riksfullmäktigemötet 
och Riksutställningen. Ett starkt utfört uppdrag med bra förläggning och en god supé. 
 
Innan fullmäktigemötet informerade jaktvårdskonsulent Niklas Lundberg om framtidens möjligheter för 
löshundsjakt. Bl a informerade Niklas om att Svenska Jägarförbundet arbetar med att få jakt med spetshundar 
UNESCO-skyddat då denna jakt är den äldsta dokumenterade jakten i Sverige.  
 
SSF har ingen som tar på sig uppdraget att vara kassör i klubben utan vi måste köpa tjänsten externt till viss del. 
Under 2017 har Britt-Inger Tegnanders Byrå i Dorotea, bokfört alla transaktioner och betalat fakturor.  
Controller har under året varit Tommy Lannemar som ansvarat för fakturering och medlemsmatrikeln. 
 
Gävleborg genomförde Skallkungstävlingen under 2017. Ett stort tack till alla här inblandade funktionärer. 
 
Vi vill återigen uppmana lokalklubbarna att komma med förslag på funktionärer till Riksklubbens kommittéer. 
 
Styrelsen tackar för det förtroende den haft under verksamhetsåret 2017 och överlämnar förvaltningen till 
revisorerna och fullmäktige för bedömning. 
 
Djura den 7 mars 2018 
 
 
…………………….  …………………….   ……………………. 
Jan Andersson  Egon Rongdén   Tommy Lannemar 
 
 
 
…………………….  …………………….   ……………………. 
Anders Lundberg  Tommy Jonasson  Lennart Jönsson 
 
 
 
……………………. 
Niklas Stöök 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMSKOMMITTÉN 
Statistik på hur det ser ut i dag och hur det har sett ut tidigare år enligt följande. 

Sammanställning medlemmar 
       Klubb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Övre Norrbotten 159 169 164 166 173 177 181 196 

Norrbottens Kust o Inland 146 151 143 132 126 121 Se NN Se NN 

Nedre Norrbotten 152 142 149 148 149 142 247 261 

Västerbottens Kustland 160 151 144 138 128 138 139 134 

Västerbottens Lappmarker 268 277 273 252 237 222 211 215 

Ångermanland 122 131 122 116 115 120 116 122 

Jämtland/Härjedalen 210 222 209 202 174 178 184 195 

Medelpad 122 110 115 116 109 105 100 96 

Gävleborg 164 162 152 152 151 142 132 126 

Mellansverige 299 284 265 241 250 273 268 276 

Sydsverige 76 76 76 81 75 80 78 79 

Totalt 1 879 1 875 1 812 1 745 1 687 1 698 1 656 1 700 

        

 

2015 2016 2017 
     Medlemmar 1445 1407 1504 
     Familjemedlemmar 130 105 107 
     Hedersmedlemmar 22 22 21 
     Ungdomsmedlemmar 7 3 2 
     Valpköpare 94 119 66 
      

Medlemsantalet har ökat i f h till föregående år. Vi får hoppas att det föds fler valpar så fler får möjlighet att utöva 
vår trevliga jakt. 
Medlemskommittén / Tommy Lannemar 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MARKNADSKOMMITTÉ 
Marknadskommittén har under 2017 bestått av Anders Lundberg, Henric Lindh, Mikael Åsman, Kaj Ekroos och Bosse 
Setterberg. 
Arbetet med att förvalta och vidareutveckla vår hemsida, http://ssf-riks.se/, har pågått hela året. Vi har nu en 
komplett samling av vår tidning Ståndskall tillgänglig som PDF-filer. Det har varit ett gediget arbete med att finna alla 
gamla nummer från 1968 och framåt. Nya nummer läggs upp allteftersom Ståndskall ges ut. 
 
Arbetet med att utveckla hemsidan fortsätter. En del i detta är att finna fler sponsorer och annonsörer som kan 
delfinansiera hemsidan och tidningen Ståndskalls driftkostnader i framtiden. 
Vår Facebookgrupp har tagit fart under året och har nu 914 följare. Den har visat sig vara en utmärkt kanal för att nå 
ut med information då många av våra inlägg har en stor spridning. Vår ambition är att Facebook-gruppen ska vara ett 
komplement till hemsidan och Ståndskall. 
Länk till gruppen: https://www.facebook.com/SSF-Specialklubben-f%C3%B6r-sk%C3%A4llande-f%C3%A5gelhundar-
714732651966740/ 
 
Vi har även en Youtube-kanal på gång. Planen är att där ha jaktfilmer och annat som ska kunna användas i 
utbildningssyfte för till exempel jaktprovsdomare. 
Länk till kanalen: https://www.youtube.com/channel/UCbmBcEGghrK0A9HXF9sam4g 
Marknadskommittén / Anders Lundberg, 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAANSVARIG JAKTPROV 

Under 2017 har det genomförts 514 jaktprov, varav 383 utlysta och 131 rörliga. Jämfört med 2016 så har det totala 
antalet genomförda jaktprov ökat med 67 stycken (17 fler utlysta och 50 fler rörliga).  
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Under året så har 229 individer gått jaktprov, vilket är 54 individer fler än året innan. Av dessa är 153 Finsk spets, 75 
Norrbottenspets och en (1) Östsibirisk Lajka. År 2016 var det 175 stycken individer, 121 Finsk spets, 53 
Norrbottenspets och 1 Västsibirisk Lajka.  
 
Prisfördelning utlysta prov 2017  
1: pris: 31 st (8,1%), 2:a pris: 42 st (11,0%), 3:e pris: 124 st (32,4%) och 0:or: 186 st (48,6%)  
Prisfördelning rörliga prov 2017 
1: pris: 29 st (22,1%), 2:a pris: 27 st (20,6%), 3:e pris: 27 st (20,6%) och 0:or: 48 st (36,6%)  
Jaktprov Finsk spets 2017 
Antal starter: 346 (på 153 individer ger det 2,3 starter per individ) 
1: pris: 42 st - 2:a pris: 49 st - 3:e pris: 113 st - 0:or: 142 st 
Jaktprov Norrbottenspets 2017 
Antal starter: 167 (på 75 individer ger det 2,2 starter per individ) 
1: pris: 18 st - 2:a pris: 20 st - 3:e pris: 38 st - 0:or: 91 st  
Jaktprov Östsibirisk Lajka 2017 
Antal starter: 1 (1 individ) 1: pris: 0 st - 2:a pris: 0 st - 3:e pris: 1 st - 0:or: 0 st 
 
Glädjande är att antalet genomförda jaktprov ökat (+67) och tillika att antalet individer som gått jaktprov ökat (+54). 
Dataansvarig Jaktprov / Anders Lundberg,  

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE RESULTATANSVARIG 

Alla resultat registreras via dator direkt till kennelklubben. Under året har det genomförts 13 utställningar som 
registrerats. Antalet utställda hundar är 566 varav 49 är valpar. En ökning med 39 utställda hundar.  
Fördelningen är 232 finska spetsar och 285 norrbottenspetsar.   
Bland valparna var fördelningen 17 finska spetsar och 32 norrbottenspetsar. 
Av det totala antalet hundar som ställt ut har 36 hundar besökt kennelklubbens egna utställningar. 
Vid utställningen i Lycksele var det 2 uppfödargrupper och 1 avelsgrupp bland norrbottenspetsar och i Sundsvall var 
det 1 uppfödargrupp och 1 avelsgrupp också den bland norrbottenspetsar. 
 
Kritikerna har kontinuerligt skickats till avelsråden som hjälp i avelsarbetet. 9 hundar har diskvalificerats, 6 finsk 
spetsar och 3 norrbottenspetsar. 
Finsk spets: 4 för aggressivt beteende, 1 för överbett och 1 för storleken.  
Norrbottenspets: 1 för aggressivt beteende, 1 för pälsen och tassar och 1 som inte var tillgänglig 
Resultatansvarig utställningar/Berith Johansson 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE EXTERIÖRKOMMITTÉN 

Under 2017 har jag administrerat utställningar för 2019 för våra lokalklubbar ute i landet. 
Dessa är inkörda och godkända av SKK´s utställningskommitté. 
Har även i samråd med SSF´s Riksstyrelse beslutat att vi ska skicka in elev/aspirant exteriör examinator för Aina 
Lundmark och Kurt Nilsson eftersom vi har mycket dåligt med dessa här uppe i norra delen. Dessa är godkända av 
SKK. 
Exteriörkommittén / Christina Hedlund 

 
VERKSAMHETBERÄTTELSE PROVREGEL KOMMITTÉ 

Provregelkommittén har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar: 
Kurt Sivertsson (sammankallande), Ann Kristin Persson, Lennart Jönsson, John Laestander samt Jan Andersson. 
 
Årets stora händelse var godkännande av ändringar i provreglerna som godkändes vid Riksårsmötet i april. 
Vid en träff i Brunflo 12-14 maj utbildades alla lokalklubbars utbildningsledare. Där deltog även vi i 
provregelkommiten. Ett givande möte med stora förhoppningar om att de ändringar som skett kommer att bli till det 
bättre. Något som sig också har visat sig efter första höstens prov. 
Ann Kristin och John gjorde ett stort jobb med revidering av tolkningsanvisningarna och lathund för ifyllande av 
jaktprovsprotokoll.  
I vanlig ordning har Provregelkommittén även granskat alla prov som gått till pris. Alla lokalklubbar har fått 
sammanställningen och det är av största vikt att ALLA funktionärer (provledare, domare) får ta del av detta. 
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I övrigt har kontakt mellan medlemmar i kommittén skötts per mail och telefon under året. 
Några tolkningar av provreglerna från provledare på utlysta prov har behandlats av kommittén under året. Det är 
tryggt att ha flera medlemmar att fråga råd om i dessa situationer! 
Provregelkommittén/Jan Andersson 
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE PRISKOMMITTÉ 
Nedanstående priser delades ut vid Riksårsmötet i Hammarstrand 
Segrare Skallkungen 2016 
SE22499/2013 Häggingåsens Mira  Ägare Daniel Byqvist, Bollnäs 
Årets Skällande Fågelhund 2016 
SE32812/2011 Lohikoskis Roja              Ägare Peter Drugge, Luleå 
Kennel Rahans Vandringspris 2016 
SE21497/2012 Tjäderlekens Messi  Ägare Anders & Johanna  
Häggkvist, Vemdalen 
Unos Minne 2016 
Häggingåsens Kennel   Ägare Daniel Byqvist, Bollnäs 
 
Jaktprovsdomare - flest dömda jaktprov 2016 
Mats Larsson, Västerbottens Kustland  12 prov 
Mats Byström, Västerbottens Lappmark  11 prov 
Egon Rongdén, Medelpad   10 prov 
Örjan Fjellner, Jämtland/Härjedalen  10 prov 
Lennart Vesterberg, Nedre Norrbotten  10 prov 
Priskommittén / Anders Lundberg 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉ 

Nordiska samarbetskommittén har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar:  
Finsk spets: Knut Østmo NSFN. (sammankallande). Birger Backebjörk, Egon Rongden SSF. Thommy Svevar SPJ.  
Norrbottenspets: Mattias Åkerstedt SSF (sammankallande). Hannu Hämäläinen SPJ. Terje Holden NSFN. 

 
Finsk spets 
Kommittén har under året hållit kontakt via telefon och mail. 
Information av inrapporterade sjukdomsfall har löpande utbytts länderna emellan.  
 
För att bredda avelsbasen finsk spets har rutiner tagits fram för avelsgranskning i motsvarighet till den som pågår i 
Finland. Rutinen finns idag i blankettform även på svenska. SSF:s tik blankett finns nu även på båda språken och 
används vid täckhunds anvisning via samarbetskommittén. 
Svenska hanar har rekommenderats till sex finska tikar, vilket resulterat i 5 kullar. En av tikarna kom sent i löp och tik 
ägaren valde därför att inte genomföra parning. 
Finska hanar har rekommenderats till 3 svenska tikar. Men där har det inte blivit några valpar under året.   
En tik gick tom. En parades med svensk hane, och en har inte kommit i löpet än. 
Svenska hanar har rekommenderats till två norska tikar vilket resulterat i två kullar. 
 

Norrbottenspets 
Under året har det endast registrerats valpar från 2 svenska tikar där parning skett i Finland. Under år 2018 förväntas 
det bli fler.  
Ingen finsk tik har via det nordiska samarbetet parats i Sverige, men en norsk tik har parats i Sverige. Det vi dock kan 
se är en ökad import av valpar och några äldre hundar till Sverige från Finland. Det är dock endast några av dessa 
som är ett direkt resultat av samarbetet mellan organisationerna i länderna, indirekt kan dock arbetet med ett ökat 
avelsutbyte haft betydelse.  
Risken med importer som går utanför samarbetet organisationerna emellan är att vi eventuellt får in hundar som har 
icke önskvärda hälsorisker.    



 SSF Årsfullmäktige Sidan 7 av 12 

 

Rent generellt har det noterats en viss ovilja hos vissa hanhundsägare samt uppfödare i Finland (som i Finland tycks 
ha stort inflytande över valpköparna) att para med svenska tikar. Det är oklart vad detta beror på, liknande beteende 
upplever vi inte finns i Sverige.  
Detta i kombination att få tik ägare från Finland kommer och parar med hanhundar i Sverige och Norge, bromsar till 
viss del breddningen av avelsbasen i respektive land. Men det viktiga är inte vad som händer ett enskilt år utan 
snarare över en längre period.   

Norge och Finland har varit remissinstanser i arbetet med att se över ras-standarden, där Bengt Wahlin är 
samordnare. Möte kring detta hölls i Sverige i samband med riksårsmötet.  Kompletterande frågor har senare ställts 
till Finland men utan respons. Ett förslag till riks kommer att lämnas in utifrån tidigare diskussioner.  
Norge och Sverige har blivit inbjudna till sommardagarna för norrbottenspets 30 jun-1 jul i Posio, Finland, och 
kommer där att delta.   
Nordiska samarbetsgruppen/ Birger Backebjörk 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVELSRÅDET NORRBOTTENSPETS 
Under 2017 har arbetet rullat på bra. 16 kullar har fötts i samverkan med avelsrådet av totalt 30 registrerade kullar, 
men det är inte alltid det går bra, det finns även10 misslyckade parningar. Oftast beror det på att det inte blivit 
någon hängning eller så har tikarna gått tomma. Utöver dessa finns även några som vi saknar återkoppling på, där 
vet vi inte vad som hänt men vi kan ju konstatera att inga valpar registrerats i vart fall. Förhoppningsvis får vi färre 
misslyckade parningar i framtiden. 
 
Vi har all anledning att vara glada åt antalet utställda hundar 2017, 205 individer och 91 av dessa gjorde sin 
utställningsdebut 2017.  
”Jubileumsutställningen” i Lycksele banade till stor del väg för detta resultat, för där bedömdes inte minde än 85 
individer. Antalet utställda individer har ökat med runt 50 % mot föregående år. 
 
Jaktprovsverksamheten ser även den mycket bra ut och även här finns en ökning med 50 % på antalet individer mot 
föregående år. Även det genomsnittliga resultatet på jaktprov är snäppet bättre än i fjol. 
 
Hälsan är också fortsatt bra. Få fall av epilepsi är inrapporterade, men vi ser att antalet diagnoser av patellarluxation 
ökar. Det är egentligen inte konstigt då undersökningsfrekvensen mångdubblats de senaste åren, och ju fler vi 
undersöker, desto fler fall kommer vi att hitta.  
 
Önskvärt vore om fler meriterade hanhundar kunde läggas på täckhundslistan. De senaste årens trend att en 
övervikt av de meriterade hundarna är tikar verkar fortsätta. 
För att vi bättre ska kunna matcha och förfina aveln i framtiden bör det bli fler meriterade hanhundar med olika 
utseende, stamtavlor och egenskaper att välja på för tik ägarna. 
 
I det stora hela får 2017 ses som ett mycket bra år för norrbottenspetsen. Det blev även en norrbottenspets som 
blev nordisk mästare detta år vilket var passande då norrbottenspetsen fyllde 50 år. 
 

Registreringar 
2017 registrerades 152 hundar och det är en stor del som hamnar i södra Sverige där ägarna oftast väljer bort 
fågeljakt. De kallas för allroundhundar, avlas och säljs för att användas på klövvilt. Det är viktigt att vi känner till 
detta och förblir medvetna om att de inte avlar enligt SSF:s målbilder. Dessa hundar kan därför inte ses som någon 
större tillgång i den totala populationen, så länge som de inte kan visa upp på jaktprov att de faktiskt fungerar för 
fågeljakt.  
Importerna har aldrig varit fler, 19 stycken! Det är mycket positivt och kompenserar för att bara 2 tikar parades med 
utländska hundar i nordiska samarbetsgruppens regi. Vi får hoppas att de flesta av importerna jaktprovsmeriteras 
och kommer in i avel. 
 
2017 registrerades 30 svenskfödda kullar (133 valpar). 16 kullar (53 %) av dessa har avelsrådet godkänt och varit 
inblandade i. Totalt 30 tikar och 28 hanhundar har använts enligt SKK:s databas. Kullstorlekens snitt är i fortfarande 
4,4 valpar/kull.  
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Hälsa 
Ögon 
Ögonlysning har skett på 105 individer. 92 fick ögon UA men hos 12 hundar finns det någon form av anmärkning. Ett 
par hundar har lysts flera gånger och kan dessutom ha flera diagnoser på höger och vänster öga. Bland dessa finns 
även de täckhundar som vi använt utomlands så alla är inte svenskregistrerade. Följande diagnoser har noterats: 

PPM, iris-iris måttlig 1 

Distichiasis 2 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 2 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1 

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1 

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig 2 

Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1 

Retinopati. Ej ärftlig 1 

 
Det är anmärkningsvärt att samma diagnos har skiftande bedömning av ärftlighet och man kan fundera över om 
enbart klinisk undersökning med ögonlysning är ett tillförlitligt sätt att bedöma en åkommas ärftlighet. Därför 
arbetar vi efter en enkel regel. Icke jaktprovsmeriterade hundar och hundar som inte har ovanligt goda egenskaper 
dokumenterade på prov får inte ha någon anmärkning alls på ögon, utan parning avslås då. Finns det däremot 
dokumenterade goda jaktliga egenskaper och ögonåkomman inte är diagnosticerad som ärftlig, försöker vi bland 
annat genom att studera stamtavlan bedöma sannolikheten för ärftlighet, och parning kan vara aktuell trots 
ögonlysningsresultatet. Det finns gott om hundar utan anmärkning på ögonundersökning, medan hundar med 
dokumenterad god jaktduglighet är en bristvara. Uppföljning av avkommorna blir viktig i de fall när föräldradjuren 
har anmärkning vid ögonundersökning.  
 

Patellarluxation  
Vi har som starkt önskemål att hundar som ska användas i avel ska kontrolleras för patellarluxation. 54 hundar har 
undersökts 2017 och där har 50 passerat utan anmärkning, medan 4 har fått diagnosen ”medialt grad 1”.  Inte alla 
som kollar patella går vidare i avel men det är jättebra att hundarna ändå kontrolleras. Vi jobbar vidare med att 
försöka förmå ägarna kontrollera patella på sina hundar. Mörkertalet har tidigare varit stort, men tack vare att allt 
fler hundar kontrolleras, kan vi räkna med att fler sjuka hundar kommer att hittas. 
 

Epilepsi 
3 nya fall av epilepsi har inrapporterats, vilket är ungefär som antalet insjuknade hundar tidigare år. Det är inte 
alarmerade men ändå väldigt viktigt att det kommer till vår kännedom. Avelsrådet har bra stöd i RasData för att på 
ett enkelt sätt hjälpa medlemmarna med rådgivning och förståelse angående epilepsi när de hör av sig med sina 
avelsplaner vilket de alltid är välkomma att göra. 

 
Jaktprov 
166 jaktprovsstarter (varav 39 rörliga prov), fördelade på 75 individer. Mycket glädjande är att flera hundar gjort 
jaktprovdebut under 2017, totalt 32 nystartande individer (16 hanar och 16 tikar). Detta är mycket positivt, då det 
ger bättre förutsättningar att utvärdera tidigare avel och att avla på jaktprovsmeriterade hundar i framtiden. Alla 
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hundar har kanske inte lyckats jättebra på sitt första prov, men de kommer förhoppningsvis igen nu när första provet 
är genomfört. Hanarna har tillsammans gjort 63 starter och tikarna 103 och medianpoängen för samtliga prov ligger 
på 44,5 poäng. Totalt sett jaktprovsverksamheten 2017 ett stort kliv framåt både i prestationer och antal, en ökning 
med 50 % så vi har verkligen all anledning att vara glada och stolta åt denna utveckling. 

 

Utställningar 
SSF:s lokalklubbar har tillsammans arrangerat 13 nationella utställningar med 268 starter för norrbottenspetsar. SKK 
har arrangerat 5 nationella utställningar med 9 starter och 14 internationella utställningar med 30 starter. Totalt blir 
det 32 utställningstillfällen med 310 utställningsstarter fördelat på 205 hundar. Undrar om det kommer stå sig som 
en toppnotering framöver, kul att det händer samma år som vi firar 50 år.  
Jätteutställningen i Lycksele med inte minder än 85 bedömda norrbottenspetsar la grunden för detta resultat. 
Könsfördelningen på utställningar är precis som det varit de varit de senaste åren till tikarnas favör, även om det är 
ganska jämt (114/91). Det genomsnittliga antalet norrbottenspetsar på SSF:s utställningar 2017 landar på så mycket 
som 20 hundar, medan det för SKK:s utställningar endast blir 2! Konkurrensen är alltså obetydlig på en SKK 
utställning vilket kan vara värt att notera.  
Vi ska även glädjas åt att 91 individer (48 tikar och 43 hanar) gjort sin utställningsdebut under det gånga året. I 
december fanns en norrbottenspetsmonter på hundmässan i Stockholm. Där gjorde Christina Ingve med sin sambo 
Anders Jonsson samt Jan Stark som rest ner enbart för detta event ett fantastiskt jobb. Många hade frågor om vår 
ras och fick dem såklart besvarade. Många var nyfikna på jaktformen och våra hundar, vilket är väldigt glädjande. Vi 
vill rikta ett stort tack till de som frivilligt ber om att få detta uppdrag. 
 

Nya registrerade championat 2017 
1 tik har fått CIB 
2 tikar och 2 hanar har erövrat SE JCH. 
4 tikar och 2 hanar har erövrat SE UCH. 
1 Tik har dessutom erövrat NO UCH, FI UCH och NORD UCH 
 

Nordiska Samarbetet 
Vi har parat 2 tikar utomlands som genererat 2 svenskfödda kullar. En norsk tik parades med en svensk täckhund 
men där dog tyvärr alla valpar efter några veckor, för övrigt har ingen nordisk tik parats i Sverige med någon svensk 
täckhund i SSF:s regi.  
 

Övrigt 
Jaktlig meriteringsnivå hos föräldradjuren till kullarna 2017. 

 

 
 

Avelsrådet Norrbottenspets / Micke Åsman, Göran Hofling, Rickard Näslund och Bengt Wahlin 
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Avelsarbete Norrbottenspets 2013 2014 2015 
 

2016 2017 

  

Antal födda kullar, totalt 26 31 32 22 30 

- varav rek/samråd med avelsråd 20 40 19 12 16 

Antal parningar som avråtts 2 2+1 3 2 2 

– men genomförts ändå  0 0 0 0 

– som ej genomförts 2 3 3 2 2 

Antal födda individer 123 127 154 97 133 

Antal använda tikar 26 31 31 22 30 

-     varav minst 2:a pris jaktprov 7 8 7 4 7 

-   varav utställningsmeriterade (minst Very Good) 21 20 19 11 17 

Antal använda hanar 21 27 26 19 28 

-     varav minst 2:a pris jaktprov 9 8 12 5 6 

-   varav utställningsmeriterade (minst Very Good) 17 21 24 11 18 

Inavelsgrad fem generationer 

0,8 % 1,3 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % - medeltal samtliga parningar (SKK) 

  - medeltal parningar via avelsråd   0,38 % 0,33 % 0,85 % 

  Avelsutbyte via avelsråden Norden      

 - Svenska tikar som parats utomlands   3 5 2 

 
- Svenska täckhundar som använts till utländska 

tikar. 
  0 1 0 

Registreringar 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Tikar (varav importer) 53 (7) 78 (7) 75 (4) 57 (7) 71 (11) 

Hanar (varav importer) 59 (3) 64 (1) 85 (2) 51 (4) 81(8) 

Totalt (varav importer) 112 (10) 142 (8) 160 (6) 108 (11) 152 (19) 

Hälsostatus 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Ögonundersökningar 

83 97 79 87 105 

  

Antal undersökta 

UA 72 93 77 79 92 

Med Diagnos: Katarakt, (kat ej ärftl.), övriga 5, (1), 6 4, (-), - 2, (-), - 1, (3), 4 4, (2), 8 

EP 

1 2 0 3 3 Antal nya fall 

Patella luxation 

23 25 15 36 54 

  

Antal undersökta 

UA 23 24 15 34 50 

Med diagnos  1 0 2 4 

Tandbortfall 

     Kommentar 

Meritering 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Jaktprov 

104 (47)  120 (51) 139 (56) 118 (53) 166 (75) – Antal starter (varav individer) 

– Antal 1:a pris 2 10 8 13 18 

– Antal 2:a pris 9 16 10 10 20 

– Antal 3:e pris 21 30 39 25 37 

Utställning 

188 (138) 189 (142) 199 (138) 200 (143) 310 (205) – Antal starter (varav individer) 

– Antal till pris – CK/Cert 56/15 39/11 47/13 52/11 84/22 

– Antal pris –  Excellent 73 71 81 85 124 

– Antal pris – Very good 52 67 61 73 106 

– Antal pris – Good 47 39 43 31 64 

– Antal – Sufficient 14 6 11 4 13 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVELSRÅDET FINSK SPETS 
 
2017 känns som ett år där vi har haft motgångar blandat med framgångar. Av de registrerade 36 kullarna har vi 
anvisat täckhund till 11 och 2 har varit i samråd. Året som kändes som att det kunde bli ett bra år, blev ett år med 
tikar som gått tom och valpar som fötts döda eller dött inom närmsta dagarna.  
2 fall har vi fått vetskap av där valparna dött, 6 tikar har gått tom och några fall där tiken inte velat para eller hanen 
inte klivit på. 
 
Utställningarna har gått bra, det har ställts ut 177 individer där 85 av dom har varit på sin allra första utställning 
under året. Avelsrådet har varit och kollat på utställningar i Bollnäs, Ånge, Matfors och i Lycksele för att bilda sig en 
uppfattning om hur läget är med Finsk spetsens exteriör samt vad vi har för utbud på hanar. Domarna skulle behöva 
titta lite mer på bakställ och hårt ringlade svansar i överlag.  
  
63 nya individer har startat på jaktprov fördelat på 153 totalt, vilket är riktigt roligt. Vi har 8 nya jaktchampions, 
Grattis! 
 
Hälsan. Vi har inga fall av Ep inrapporterade för året. Patellan som rapporterats av veterinär till SKK är 77st UA och 
5st har Patella luxation. Avelsrådet har fått 4st fall inrapporterade där det också är Patella luxation.  
Det är en komplex fråga angående rapportering av just Patella när hunden är för ung eller om den har opererats. Vi 
kan bara vädja hundägare att påminna veterinär att rapportera in till SKK. 
 
Avelskommittén har varit ut och tittat på några hanhundar runt om i landet, från Norrbotten i norr och Gävleborg i 
syd. Vi har tittat på hanar som kan tillföra lite variation, eller som helt enkelt inte har kommit ut i någon form av 
jaktprovsverksamhet eller utställningsverksamhet. 
Nu ser vi fram emot 2018 där vi kommer att besöka några fler utställningar och vi hoppas på alltfler täckhundar.  
 

Förfrågningar 
Antal förfrågningar om täckhundsanvisning under 2017 blev 56 st, där vi avrådde 2 tikar ifrån att para. 
Vi har anvisat 10 st tikar någon av våra svenska täckhundar med hjälp av Nordiska samarbetet.  
En Svensk tik har varit och parat i Finland. Tyvärr utan resultat. En förfrågan som kom ifrån en tik-ägare är inte tagen 
i beräkningen här, då det saknades information som vi ville få på täckhunden ifrån grannlandet. Av de anvisningar vi 
gjort var medeltalet på Ep 0,5 och inavelsgraden 1 % räknat på 5 generationer. 
 

Registreringar 
2017 registrerades det 119 svensk födda valpar, 57 tikar och 62 hanar fördelat på 33 kullar. 33 st tikar fördelat på 30 
hanar, kullsnittet ligger på 3,7 enligt SKK. Inavelsgraden ligger på 0,9 % enligt SKK. Av dessa så har Avelsrådet anvisat 
9 och varit i samråd med 2. 
 
Av de importerade hundarna 2017 har det importerats 6 st kullsyskon varav 2 individer per 3 uppfödare,  
3 kullar det är nog därför det står 36 kullar på SKK. Totalt har det importerats 17 individer, 7 tikar och 10 hanar. Vid 2 
av dessa har Svenska Avelsrådet anvisat täckhund genom det Nordiska samarbetet.  
 

Hälsa 
Ögon 
Ögonlysning är inget vi ställer krav om för aveln i Sverige, men vi uppmanar gärna till det och några har varit och 
gjort en undersökning och det har visat sig ge bra resultat. 

 
Patellaluxation 
82 individer har varit och kollat Patellan under 2017, där har 5 individer patellaluxation, utöver det så har det 
inrapporterats in 4 andra fall med hundar som har patellaluxation. En av dom har opererats under året och tyvärr var 
det en ung valp som fick avlivas.  
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Epilepsi 
Inga nya fall av Ep har rapporterats in under året.  
 

Tandstatus 
Under 2017 har vi fått in 30 st tandstatusblanketter på tikar och 12 st blanketter på hanar. Det är ingen som 
utmärker sig markant med ett stort antal tandbortfall vilket är positivt. En hund har fler än 4 tänder borta. 
Det är inte så många hanar, vilket är lite synd. Vi får kanske hjälpas åt att uppmana hanhundsägare på utställningar 
att undersöka tandstatusen hos veterinär i samband med patella undersökningen. Det kan också vara så att man 
förväntar sig att veterinären rapporterar in det också?   
 

Jaktprov 
345 jaktprovsstarter fördelade på 153 individer. Där vi har 63 nystarter fördelat på 35 tikar och 28 hanar.  
Vi har 5st tikar som meriterat sig till Jaktchampion och 3st hanar. Hanarna har tagit hem kampen om flest antal 
förstapris vilket är lite extra roligt då det startat 17st fler tikar än hanar och de har fler antal prov, 7st. Ser vi en 
trendvändare? Det är riktigt positivt och glädjande i alla fall.   
 

Utställningar 
SSF:s lokalklubbar har tillsammans arrangerat 13 nationella utställningar med 213 starter för Finsk spetsar. SKK har 
arrangerat 5 nationella utställningar med 4 starter och 14 internationella utställningar med 51 starter. Totalt 32 
utställningstillfällen med 268 utställningsstarter fördelat på 177 hundar.  

Glädjande är att vi har 85 utställningsdebutanter fördelat på 40 hanar och 45 tikar. Vi har också 9 nya Svenska 
Utställnings Champions, Grattis! 
 
Vi vill Tacka alla funktionärer på våra SSF utställningar som gör ett fantastiskt jobb från kataloger till att servera oss 
hungriga korv och kaffe.  
 

Nya registrerade championat 2017 
5 tikar och 3 hanar har erövrat SE JCH. 
3 tikar och 6 hanar har erövrat SE UCH. 
 

Nordiska Samarbetet 
10 Förfrågningar genom NS har vi fått under året. 6 st Finska tikar. 2 st Norska tikar har vi fått förfrågan på 2 gånger 
var under 2017. 2 st Svenska tikar har varit till Finland, dock saknades det information om den ena Täckhunden. Där 
kan vi bli bättre på kommunikationen.  
Ytterligare en svensk tik blev föreslagen Finska Täckhund, men gick vidare med att para med en Svensk Täckhund. 
 

Övrigt 
12 Svenska tikar som lämnat kull under 2017, har avkommor som uppnått ålder för att kolla Patella. Deras 
sammanlagda antal avkommor blir 81, av dom har 37 undersökt Patella. 
 
Vi vill tacka Roland Lundgren som nu valt att kliva av 
 
Avelskommittén för Finsk spets/Jonas Carlsson, Kjell Pettersson, Per-Ove Bergman, Anders Morin, Birger Backebjörk 
och Egon Rongdén. 

 
 


