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Under en tid har det
talats om att våra avelsrådgivare inte anlitas
i den omfattning som
kan förväntas. Inför
Åke Jonsson
det styrelsemöte vi hade under december månad
2007 bad vi därför våra avelsråd sammanställa det
arbete som utförts under senare tid för att eventuellt
räta ut några frågetecken.
Sammanställningen redovisar de parningar som
behandlats / utförts mellan 2007-01-01—2007-0920.

• Jaktprovsrapporter
• Statistik
• Valptorget
Annonsprislista
Pärmsida .......................................... 1500:1/1 sida ........................................... 1000:1/2 sida ............................................. 600:1/4 sida ............................................. 350:Hundar till salu ................................... 300:Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt

Under tiden har det registrerats 53 kullar och av
dessa är det 10 kullar (19 %) som rekommenderats
av våra avelsråd vilket ger en bild av att avelsråden
inte har uppfödarnas förtroende.
Om man tittar lite djupare bakom siffrorna ser man
att avelsråden i ytterligare 15 fall behandlat förfrågningar.
Av dessa har avelsråden p.g.a sjukdomsbild avrått
parning i 10 fall och uppfödarna har följt avelsrådens rekommendation i sju fall, m.a.o. har tre
uppfödare trotsat rekommendationen de fått.
Ytterligare fem uppfödare har valt annan täckhund
än rekommenderat.
Sammanfattar vi siffrorna så här långt så har alltså
25 av 53 (47 %) uppfödare varit i kontakt och fått
råd av våra avelsråd.

Ansvarig utgivare
Åke Jonsson
Råsjö
820 40 Järvsö.
Tel 0651-490 46
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23
923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Ståndskall utkommer med fyra nummer per år.
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Handskrivet Ståndskallsmaterial
skickas till sekreteraren!

Då återstår alltså 36 parningar som inte behandlats
av våra avelsråd, när vi tittar på omständigheterna
runt dessa ser vi att det i 28 av fallen parats i kombinationer som inte faller inom ramen för vad våra
avelsråd skall rekommendera (höga EP-tal, saknade
patella intyg, låg tikålder). Av de kvarvarande åtta
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2008...................... 10 februari.............................................15 mars
2/2008 ..................... 10 maj . .................................................15 juni
3/2008...................... 10 augusti..............................................15 september
4/2008...................... 10 november.........................................15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

e-post: standskall@it4unet.se
Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska returneras.
Skriv också namn på hundar och ägare som syns på bilden.
OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.

Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengt.per@telia.com


Medlemsutvecklingen 2007

Under det senaste året har medlemsantalet gått ner ganska drastiskt. Det sammanfaller troligast med det faktum att det också har minskat med valptillgången under året, och det är
svårt att förstå när vi i stora delar av landet haft en mycket bra föryngring av skogsfågel med
början förra året. Sedan 2005 har valparna minskat från 363 valpar till 235 på finska spetsen
och från 195 valpar till 112 på norrbottenspetsen. Det är stort sett en halvering på två år. Det
är en skrämmande utveckling och det kommer troligast att innebära en fortsatt minskning av
medlemmar framöver, trots fågeltillgången. 1990 föddes 626 finnspetsvalpar och 172 norrbottenspetsvalpar. Tittar man på antalet födda valpar och medlemsantalet under åren, så
följer de kurvorna varandra ganska så väl. Det här är något man måste ta på största alvar i
klubben och om det går, vidta lämpliga åtgärder. Finns det litet antal valpar att köpa, blir det
heller inga nya medlemmar.
Medlemsantalen nedan inkluderar familjemedlemmar.
Klubbar:
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Resultat hela SSF:

04-12-31 1911
st medlemmar.
05-12-31 2009
06-12-31 1999
07-12-31 1930
Totalt minskning i år med 69 st medlemmar.

Detta evinnerliga påstående om Vargens inavel är
med säkerhet ett medvetet argument för att få acceptans för nya inplanteringar, men sanningen är
den att Vargen+ Räven är förutom människan de
mesta överlevarna av däggdjuren på jorden.

Naturskyddsföreningen i Dalarna föreslår
genom Jarl Hammarqvist inplantering av
Varg för att motverka inavel
Men det är inte mer Varg vi behöver, att skjuta två
och plantera in en är ingen lösning varken för vargen eller dom som bor och lever i anslutning till
Vargflockarna.
Men endera har man inte förstått eller snarare vill
man inte förstå vari problemet med Varg är.
Det i särklass största problemet är naturligt vis den
stora koncentrationen av Varg på ett så begränsat
område som mellansverige (Dalarna Värmland) där
finns näst intill hela Sveriges Vargstam som verkar
vara i högsta grad livskraftig och förökar sig mycket
snabbt och okontrollerat.

Bengt Persson.

Att påstå att Vargen är utrotningshotat är en stor
lögn, utan de enda arter som vi med säkerhet vet är
utrotningshotade är jägarkåren och
fäbodbrukarna, på grund av den
IKKE-rovdjurspolitik som förs i
landet.
Björn Sinders Ordf. SSF-M



Domarkurs

Jämtland/Härjedalen
ordnar teorikurs för nya jaktprovsdomare om intresse finns.
Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund Tel. 070-358 12 13.

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu

Nu finns en ny anmälningsblankett för jaktprov och
utställning i pdf-format på vår hemsida.
Blanketten kan ifyllas på skärmen.
Läs gärna guide för ifyllande.
Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Nyhet!
T-shirt färg jägargrön med logga på vänster
bröst enligt bild pris 125:- + porto
Vi har även:
• Injagningskompendium,
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

Kepsar
Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Nyhet!

Beställning via telefon
eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43, 922 92 Vindeln
Tel. 0933-310 66
Mail: tj@vindeln.net

E-post: standskall@it4unet.se


Domarutbildning
SSF/Gävleborg utbildning av jaktprovsdomare
Vi ordnar utbildning av blivande jaktprovsdomare under våren 2008.
Anmäl intresse till Anders Näslund tel. 0651-21006

Teorikurs i Västerbotten Lappmark
SSF/Västerbotten Lappmark anordnar
en teorikurs för nya jaktprovsdomare.
Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Anmälan till:
Ann-Kristin Persson tel. 0941-450 10 eller Kurt Sivertsson tel. 0951-210 65
eller sekreterare: thomas.jonsson@brinet.nu. Tel.0953-205 22, 070-668 05 22.
SSF Medelpad inbjuder jaktprovsintresserade till

Domarutbildning

Intresseanmälan görs till
Kjell Pettersson, 0691-663220 / 0703-989819 eller
Bengt-Olof Norberg, 060-25444 / 070-6313298
Välkommen!

SSF Medelpad

SSF Västerbottens kustland inbjuder till

Domarutbildning

Utbildningen kommer att äga rum nu till våren
Intresseamälan gör till:
Thomas Persson: 0620-122 73,070-555 93 83 eller på mail till: thomas12273@telia.com
Välkomna!

SSF Västerbottens kustland

Jaktprov i Mellansverige
Har du en omeriterad hund ska du passa på att anmäla dig till två av höstens jaktprov.
Vi kommer utöver själva jaktprovet att informera allmänt om trädskällarjakt och jaktprovsregler. Allt detta under trevlig samvaro med likasinnade för att ni ska veta hur man
värderar olika moment på ett jaktprov.
Se utförligare annons i Ståndskall nr. 2

Domarutbildning SSF/Gävleborg
Vi ordnar utbildning av blivande jaktprovsdomare under 2008.
Anmäl intresse till utbildningsansvarige Lauri Keränen 070-564 95 84


FINSKSPETSVALPAR

V.V 9

e. Spetsgårdens Riipu.(e. SUCH Latanjarkas Riisk, u. SUCH Lina)
u. Tjäderlekans Seri (e. SUCH Rämäkän Riku, u. SUCH, SJCH, FINJCH, Tjäderlekans Tepi)
Parningen rek av avelsrådet.
DOmARBOSkOGenS kennel
Roger Olsson, Norsjö. 0918-330 32, 070-396 17 83

FINSKSPETSVALPAR

Väntas v 8 2008.

e.SJCH Spetsgårdens Manu (FINJCH Illansuun Vili u Lina.)
u Vitterlidens Turi (e Ailatis Seppo u SJCH Vitterlidens Anja.)
Turi har 2:a pris på jaktprov 1:a pris på utställning.
Parningen är rek av avelsrådet.
Tommy och Anita Renberg. 0960-128 57. 070- 314 78 89.

FINSKSPETSVALPAR

vv 9

e. Takavaaran Kessu Fin 19421/96. u. Sjch Tuomiluoman Essi s45000/2004
Knäled ua
tAlleS kennel
Stefan Stålnacke 0981-107 67, 070-317 51 37. Parakkagatan 14, 980 10 Vittangi
Epost stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se eller: pia.stalnacke@telia.com

FINSKSPETSVALPAR

u.SJCH Hakojen Tippa s46533/2005 e. Knihtin Rokka s64568/2006
Vid intresse ring Johan 0981-100 44, 070-239 27 32

Avelsråd

Finsk spets

Norrbottenspets

Roland Lundgren
Hällfors 48 , 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77

Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby
Tel. 0954-146 24

Birger Backebjörk
Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas
Tel. 0975-510 05

Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina
Tel. 0940-557 54, 070-688 45 53
Norrbottenspets, valphänvisning
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo
Tel. 0977-102 33

Finsk spets, valphänvisning
Daniel Byqvist,Vik läe 5483, 82141 Bollnäs
Tel. 0278-230 07
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Storumanutställningen 2008 Storumanutställningen 2008 Storumanutställningen 2008

HUNDUTSTÄLLNING I STORUMAN
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets
t
Ta tillfället i ak
:
lla
och ko
• Tandstatus
• Patella
• Ögonlysning!

LÖRDAGEN DEN 12 APRIL 2008
Plats: Röbroskolan. Domare: Kurt Nilsson
ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00
Chipläsare finns vid insläppet.

Skriftlig anmälan skickas till:
Berith Nordin Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele, tel 0941-107 16
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på:
Postgiro nr 485 676-1
Valp 50:- övriga klasser 250:SISTA ANMÄLNINGSDAG FREDAGEN DEN 2 APRIL

OBS!

SSF HAR SERVERING PÅ HAMBURGARE!
VÄLKOMNA!

Tandstatus, Patellaundersökning och ögonlysning!
Passa på under utställningen! Veterinär fins på plats.
Boka innan! Vid färre hundar än 20 st uteblir patellakontroll och ögonlysning.

SSF J-H Verksamhetsberättelse för 2007

finns att läsa på vår hemsida, Årsmötesprotokoll kommer att läggas ut så fort det är
justerat. Där kommer även att finnas info om de nya medlemsavgifterna och de nya
startavgifterna till jaktprov. SSF J-H styrelse g.m. Lennart Jönsson

Domarutbildning i Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten anordnar en teorikurs för nya
jaktprovsdomare under våren/sommaren.
Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.
Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Anmälan till Thore Öhgren, Tel: 0960-216 39

SSF Medelpad inbjuder jaktprovsintresserade till

Domarutbildning
Intresseanmälan görs till: Kjell Pettersson, 0691-20735 /070-3989819 eller
Bengt-Olof Norberg, 060-25444/070-6313298
Välkommen! SSF Medelpad


Tänder...

Små tänder, hundens alla tänder är små och klena
P1 knappast synlig.

Inte bara ett antal

Tandbortfall, ett antal av hundens kindtänder saknas
och orsakar större eller mindre luckor i tandraden.

Ett normalt bett hos en hund består av 42 tänder.
Utseende och benämning på de olika tänderna och
dess antal framgår av fig. 1. Detta omskrivs för varje
käkhalva i en tandformel som också framgår i samma figur.

Tänderna har naturligtvis en viktig funktion för ett
hunddjur. Med framtänderna skall den stycka sitt
byte. Med kindtänderna krossa ben och andra hårda
delar. Dagens hundhållning med köpt hundfoder
ställer helt naturligt inte samma krav på hundens
tänder för att överleva som i vilt tillstånd, men att
våra hundar har undermålig tandstatus måste ändå
ses som en varningssignal på att något i aveln gått
fel.

Men bettet består inte bara av ett antal tänder.
Viktigt är också att tänderna är välutvecklade, bettet är jämt och att hunden har saxbett. Med saxbett
menas att överkäkens framtänder griper tätt över
underkäkens tänder som en sax.
Avvikelser som förekommer är överbett som innebär att underkäkens tänder inte når fram mot
överkäkens tänder. Underbett innebär det motsatta,
underkäkens tänder når då över överkäkens tänder.
Tångbett betyder som namnet säger att tänderna
möter varandra som en tång.

Om man studerar ett hundbett närmare upplever
man att den tand som hunden lättast borde kunna
undvara är P1. Den är relativt liten och sitter strax
bakom den stora kraftiga hörntanden. För alla jagande spetsar förutom våra raser gäller att man tolererar saknad av P1 . Saknas någon annan tand högst
2:a pris.
För våra raser gäller att vi accepterar att 4 tänder
saknas utan närmare precisering på vilka som får
saknas. Det har fått till följd att vi tolererar även
saknade stora kindtänder och luckor i tandraden.

Om man ser till gruppen jagande spetsar måste man
säga att tandstatusen är mycket bra. Med ett enda
undantag och det är den finska spetsen. Vad som
fortsättningsvis framförs gäller endast denna ras.
Grunden till rasens problem påstår jag till viss del
ligger i rasstandarden. Där talar man om att ”nospartiet skall vara smalt”. Det har lett till att många individer fått ett alltför klent nosparti med outvecklad
kort underkäke s.k. hajprofil. Tunna klena käkar är
grunden för rasens tandproblem.

De nu gällande reglerna har funnits i närmare 20
år. Men är våra raser betjänta av en särbehandling
i framtiden? Norrbottenspetsen är det inte, finska spetsen kan diskuteras, kanske något för exteriörkommittén och avelsråd att fundera kring.
Stig Brännvall

De vanligaste avvikelserna man träffar på är:
Djupt bett, underkäken är kort och outvecklad,
framtänderna är kraftigt framåtriktade och träffar
överkäkens tänder vid tandroten - gränsfall mot
överbett.
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Sammanställning
utställningsresultat 2007			
		
Plats
Antal hundar Antal1;a pris		
% 1;a pris
Antal ck, cert
% ck, cert

					
Robertsfors
41
29		
73
Jokkmokk
37
19		
57
Mora
44
17		
39
Riddarhyttan 18
10		
55
Bredbyn
30
23		
77
Åsele
46
25		
63
Kalix
65
21		
32
Storuman
50
23		
46
Östersund
46
15		
33
Alfta
34
26		
76
Malung
40
32		
80
Piteå
66
40		
61
Vemdalen
30
21		
70
Matfors
26
14		
54

					

9
11
7
2
12
8
7
10
4
8
19
23
5
5

22
30
16
11
40
17
11
20
9
24
48
35
17
19

Antalet hundar som medräknats är från juniorklass och äldre. 			
Definition för 1;a pris:
Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund
med påtagliga förtjänster och vars exteriöra
fel inte är mer framträdand än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.

För utställarna bästa resultatet uppnåddes i
Malung och Bredbyn med 80 och 77% 1:a
pris och 48 resp. 40% ck, cert.
Sämsta resultatet för utställarna kom i
Östersund och Kalix med 33 och 32% 1:a
pris och 9 resp. 11% ck, cert.

Definition för ck, cert:
En i alla avseende typisk och korrekt byggd
hund med så framträdande förtjänster och så
oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat och kan ställas upp som ett mål för
uppfödarens avelsarbete.

Stig Brännvall

Specialklubben Skällande Fågelhundar
Västerbottens Lappmark
I samarbete med Studiefrämjandet

r
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g!
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d
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e
en tr

Inbjuder till aktivitetsdag i Åsele
Lördag 24 maj kl. 11,00

På Brukshundsklubben efter Sörnoretvägen Åsele
Ringträning med Berith Nordin
Klubben bjuder på fika!
Veterinär Malin Johansson pratar om hundar och sjukdomar
Berith och Ann-Kristin pratar om utställning och jaktprov
Frågor ring Martin 0941-664 81 eller 073-180 08 32
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Jaktprov Offerdal 2007.
För sjunde året i rad ordnar vi jaktprov i
offerdal. Som vanligt är man överhopad
av anmälningar, ett delikat problem.
Ett problem som är svårare och mindre trevligt, är
föryngringsytorna som breder ut sig nått sanslöst.
Det avverkas som aldrig förr, man börjar undra om
det är meningsfullt att fortsätta med trädskällarjakten. Trotts att vi kör tretimmarsprov, är det svårt
att få ihop provytor som räcker. När man tar med
en provyta måste man tänka på att det kan vara ett
snabbt ekipage som läger mycket mark under sig,
dessutom kan det i ”värsta fall” vara så, att det är
dåligt med fågel, vilket gör att det inte blir några
längre uppehåll ”fågelarbeten” man kanske har gått
över marken efter ett par timmar. Inte kul för varken
hundförare eller arrangör.

man har dem. Dessutom hade vi riktigt tur med vädret. Vindstilla runt åtta grader, lite lätt molnighet,
alla var eniga, bättre kan det inte bli.
Resultaten då
Åtta starter per dag När måndagens resultat summerades hade vi två ettor. Thorbjörn Tengströms
hund Obygdens Mirka hade dragit ihop 91p. Bo
Thoressons Tail tips Lina jobbade ihop 75p. Anders
Grip, Röjbackens Vilma 61p, Gerhard Nilsson,
Keiju 58p, Harry Eriksson, Pötbobäckens Zicko
56p.

Vi är ständigt på jakt efter nya provytor för att
kunna få in flera hundar, men hittar man en ny, så
avverkas en annan. Dessutom vill vi att det ska vara
områden som håller goda fågelbiotoper för den aktuella årstiden. Vi tycker det är bättre att ha kvalitet
än kvantitet. Hoppas på några nya områden till
nästa år.
Ett år som i år är det kul att arrangera jaktprov,
föryngringen har varit gynnsam, gott om fågel, dock
kan det vara skillnader dag för dag., fåglarna flockar
sig en del och flyttar runt, man vet inte riktigt var

Tisdagsresultaten.
En etta, nämligen Anders Grips Röjbackens Vilma
som tog sin tredje etta 76p, och blev SJCH. Stort
Grattis. Obygdens Mirka skällde ihop 65p. Olle
Svelanders hund Kolåsens Ita 65p, Peter Zwahlen,
Kolåsens Ina 61p, Lars Lindell, Mikko 60, Gerhard
Nilsson Keiju 59p.
Stefan Olofsson

SSF Medelpad inbjuder till

Utställning

i Stöde, Sundsvall, den 19 april 2008
Domare: Staffan Forslund
se klubbens hemsida: http://www.ssf-medelpad.se/index.html,
för uppdaterad information
Anmälan senast den 4 april till Mats Persson, Haddäng 1970,
82077 GNARP eller mats.persson@dackhuset.net
Tel. 0652-202 80 / 070-694 77 16
Avgift 250 kronor sätts in på klubbens bankgiro nr: 5881-7263.
Valpar och UCH ingen avgift.
Servering och lotteri Välkommen!
SSF Medelpad
12

bekämpningsprogram, resultatet blev en mycket
frisk ras.
Det gjorde säkert ont för många då och kommer
även att göra ont för många som idag har duktiga
och vackra hundar men som genom släktskap med
sjuka individer anses som olämpliga i aveln.

Ledare forts...
parningarna har sex stycken ”anlitat” före detta avelsråd och två stycken parat med finsk täckhund och
skall därför inte heller behandlas av våra avelsråd.
När vi nu skall försöka sammanfatta denna lilla undersökning bör vi vara medvetna om att våra avelsråd är tillsatta av och arbetar efter de riktlinjer som
behandlats och fastställts av styrelsen och därför kan
ses som våra gemensamma riktlinjer. Att lägga skulden på avelsråden för att dom följer avelskriterierna
är som att ”skjuta budbäraren”.
Jag hoppas att vi inom klubben kan enas runt det
dokument (RAS) som för närvarande är under
utarbetende och kommer att innehålla klubbens
bekämpningsprogram för de sjukdomar som vi vill
få bort från rasen.
Tittar vi i backspegeln så får vi försöka lära oss av PA och Ingrid Froom som mycket framgångsrikt räddade det då sjunkande skeppet ”Norrbottenspets”
till en i dag välmående skuta genom ett tydligt

Gener styr de flesta av sjukdomarna som våra jakthundar lider av och genetik är ett mycket svårt
ämne. Inom bekämpningen av epilepsi deltar vår
klubb för tillfället i ett forskningsprojekt tillsammans med den finska klubben, vi samlar in blodprov från sjuka och friska hundar som skickas till
forskarna i Helsingfors. Vi hoppas att vi genom genteknik skall klara av att skilja ut de sjuka hundarna
och på det sättet få ett säkrare instrument än det
EP-tal vi idag använder oss av.
Vårt gemensamma intresse som är jakt med trädskällare kräver att vi arbetar mot gemensamma mål
även om det ibland som jag skrev tidigare gör ont.
Åke Jonsson

Hundutställning i Alfta
SSF Gävleborg inbjuder till utställning för Finsk spets och Norrbottenspets

Söndagen den 1 juni 2008.
Plats: Forsparken i Alfta
Tid: Bedömningen börjar kl 09.00 ID & vaccinations kontroll börjar kl 08.00
Domare: Ewa Widstrand
Upplysningar och anmälan:
Christer Lindberg, Sälgs Väg 11,828 34 EDSBYN Tele 070-310 77 40

Anmälningar görs i första hand på webbsidan: www.utebilder.se
I sista hand på SSF:s blankett till
Amälan tillhanda senast 18/5

Anmälningsavgift: Valpklass 100 kr, övriga klasser 250 kronor.
anmälningsavgift sätts in på lokalklubbens Pg 17 43 39 – 2 samtidigt med anmälan
Välkomna till Forsparken önskar SSF Gävleborg.

Aktivitetsdag SSF/Gävleborg
Anordnar aktivitetsdag den 7/6 2008.

Vi träffas på Boda viltstation i Enånger
Under dagen skall vi ha lite olika aktiviteter ev ringträning inför
kommande utställningar .
Möjlighet till övernattning med middag och frukost.
Frågor /anmälan Lars Wiman 0270-361 87
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Mellansveriges
jaktprovsår 2007-2008
Under den gångna jaktprovsäsongen för SSF M så
har det gåtts c.a sjuttio utlysta jaktprov och sjutton
rörliga prov. Trots att så många utlysta jaktprov som
(åtta) så blev, vad jag vet, ingen hund jaktchampion
under året. På dom rörliga proven så uteblev topp
resultaten, ingen hund fick något första pris.
Vad är det som ingår i en klubbs göromål under en
jaktprovssäsong. Det är utställningar och jaktprov.
Vad jag vet har lokalklubben Mellansverige förärats
med två utställningschampion under det gångna
året. Det är Högbackens Kirja, äg, Lars Bäcklund
och Våtsjöbergets Iris, äg, Roger Nilsén. Ett grattis
till dessa.
Den ädlare valören ”jaktchampion.”?? Blev det någon
hund som erövrade denna titel? Inte vad jag vet. På
dom många utlysta proven lyckades ingen uppnå
denna förtjänst. När man har möjligheter och inte
lyckas, vad saknas då. Några av oss i lokalklubben
förespråkar att dom omeriterade hundarna kanske
skulle få en möjlighet att komma till start. Vad vi erfar så ska dom inte beredas altför stor plats gentemot
dom mer erfarna. En plats till skallkungen och ett
jaktchampionat kan dom erfarna hundarna luras på.
År 2007 års kandidat till skallkungen från
våran lokalklubb var en helt omeriterad norrbottenspets. Hundens ägare, detta är hans första skällande fågelhund, han viste inget om hur dessa jaktprov fungerade innan han kom till start.
Till höstens jaktprov vid Gösjön och Björnberget så
hoppas vi att ni som har omeriterade hundar kommer till start, för ni ser att det går att göra bra resultat- anmäl dig snarast ( när du har fått ståndskall nr
2) om du aldrig har varit på jaktprov med din hund.
Vi kommer att informera allmänt om trädskällarjakt och något om jaktprovsregler för er. Ni kommer
att få en trevlig samvaro med likasinnade.
Vid jaktprovet i Tansen, på förhösten, så har jag instiftat ett pris, en pokal. Denna pokal erövras efter
tre år. Även en liten pokal delas ut till varje års segrare. Den större pokalen erövras av den hund som
har det högsta jaktprovsresultatet efter tre år,(alltså
ett jaktprov kan räcka för erövra denna pokal) gäller
för jaktprovssäsongerna 2008-2010. Pokalen kommer att heta ”Fäbodprovet i Tansen”. Jag gör detta
för att uppmuntra och stimulera till att fler kommer
till start och har något att se fram emot. Ett pris är
alltid en uppmuntran.

Till er som skickar in en anmälan till något jaktprov. Fyll i alla uppgifter. För oläsliga och svår
tydliga anmälningar, kraven kommer att skärpas,
så finnes en risk för att ni kommer att komma på
reservplats. För man kan inte som anmälningsmottagare agera som detektiv. Men jag vill ännu en gång
uppmana er som inte har kommit till någon start
förut. Ta nu chansen att göra ett jaktprov, när vi på
några jaktprov erbjuder er som inte har meriterade
hundar en chans att få extra service. Vi kanske gör
detta bara en säsong, för vi seglar i motvind mot det
etablerade arrangemanget.
När ni har ståndskall nr 2 i er hand så ser ni var
ni kan anmäla er inom lokalklubben Mellansverige.
Rörliga jaktprov inskickas fjorton dagar innan start
till A Åhs. Ni som anmäler er till något jaktprov var
ni än ska starta är alltid välkomna till vår lokalklubb
Mellansverige. Vi gör allt för att så många som
möjligt kan erbjudas en start. Det är ju så att vid
mer meriterade hundar så blir det lättare att bedriva avelsarbete. Varje gång ni skall köpa en ny valp
så frågar ni om föräldrarna är jaktprovsmeriterade.
Vore det då inte en självklarhet att ni också meriterar era hundar. Varför skall vissa bara åka snålskjuts,
när ni själva kräver meriterade hundar. Jag reserverar
mig för eventuella missuppfattningar, hörfel eller
tryckfel.
Min tid som jaktprovssamordnare inom lokalklubben Mellansverige är nu avslutad. Jag vill tacka alla
berörda parter för en god och givande tid. Jag sitter kvar som vice provledare för dom rörliga jaktproven. Även i fortsättningen så kommer jag att ta
emot anmälningar till jaktprov. Fortsätter även som
domare och Provledare. Men Jag kommer bara att
skriva framgent från dom jaktprov som jag sitter
som provledare för. Ett stort tack till alla.
Lars Bäcklund
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Tarro och Tikka äg. Ingela Lindbäck & Martin Långström
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från Mellansverige

De rörliga provens blygsamma resultat visar att endast 6 stycken 3: e pris utdelats.
Medlemsantalet vid årsskiftet 07/08 var 278 stycken, vilket är en minskning med 13 medlemmar mot
fjolåret.

Det börjar dra ihop sig till säsongsavslutning
för alla entusiaster i trädskällarbranschen. För
Mellansveriges del återstår dock ännu ett jaktprov,
det så kallade ”skarprovet” i Höljes den 29 mars innan jaktprovsverksamheten definitivt är till ända.
Av höstens nio utlysta prov har endast sju kunnat
genomföras. På grund av dödade hundar i samband
med vargattacker har utlysta prov därför ställts in.

Årsmötet hölls i Moraparken lördagen den 2/2-08
Till mötet kom cirka 30 personer. Mötet startade
med att den Norska Televisionens dokumentärfilm
”Ulvemysteriet” visades innan man övergick till de
sedvanliga årsmöteshandlingarna.
Verksamhetsberättelsen liksom den ekonomiska
rapporten godkändes och styrelsen beviljades ansvarsbefrihet.
Hundutställningar för året är sökta och antalet utlysta jaktprov under kommande jaktår blir oförändrat, under förutsättning att inga andra synpunkter
framkommer.

Fram till årsskiftet har 94 jaktprov genomförts. Av
dessa har 77 varit utlysta och övriga 17 har varit rörliga prov. Sammanlagt är det en minskning med 13
starter mot fjolårets 75 + 33, vilket kan förklaras av
den allt starkare vargstam som omöjliggör starter på
vissa håll.

Styrelsen som valdes blev oförändrad och är enligt
följande:
Ordförande Björn Sinders, kassör Inge Groop,
sekreterare Ronney Skoog, vice ordförande Anders
Albinsson, ledamot Conny Persson.
Suppleanter: Kjell Welam och Britt-Marie LindgrenAntonsson.

Prisfördelningen på de utlysta proven har varit, 6
st. 1:a pris (fjolåret 5), 7 stycken 2:a pris och 16
stycken 3:e pris.
De som under året erhållit 1:a pris premierades under årsmötet med diplom och handklappning och
är enligt följande:
Korpinkaljos Timmiti 83 poäng,
äg Conny Persson, Höljes.
Hemsjöbäckens Tanja 76 poäng,
äg. Tommy Lannemar, Djura.
Raskflons Ronja 84 poäng,
äg. Jonas Nederberger, Malung.
Nilla 77 poäng,
äg. Henrik Jonsson, Nyskoga.
Busjögläntans Dixi 76 poäng,
äg. Per Persson, Lima.
Vackeråsens Rikko 79 poäng,
äg. Jörgen Staffan, Mora

Vid en summering av det gångna året kan man konstatera att fågeltillgången rejält börjat återhämta sig.
Det finns fortfarande områden som inte har kommit upp i sin normala standard, så vi får hoppas att
vädrets makter står oss bi och det åter kan bli en
gynnsam vår för våra skogshöns. Då kommer möjligheten att öka att även dessa områden kan återhämta sig.
En annan fundering som jag haft, vart tog den oroväckande, hemska sjuka som det skrevs spaltmetrar
om i pressen, fågelinfluensan! Självdog den? Eller
var det bara en i raden av massmedias hysteriskt uppblåsta och överdrivna nyheter. Hur som helst är jag
glad om den håller sig borta för tid och evighet!
Ronney Skoog

Raskflons Ronja och Jonas Nederberger blev den
kvartett som fick representera Mellansverige vid
årets Skallkungstävling. I hård konkurrens placerade
sig ekipaget i mittskiktet. Att kvalificera sig till detta
arrangemang måste betecknas som mycket hedersvärt, så vi säger grattis till både husse och hund!
Samma duo står även som segrare i kampen om
den åtråvärda pokalen ”Årets skällande fågelhund”,
vilket är ett pris som går till den som når den högsta poängen, sammanräknat på de tre bästa proven
under året. Slutpoängen blev 206p, så det är bara
att ställa sig i kön för att än en gång säga, Stort
Grattis!!

Rapport
från Mellansverige
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Riksutställning 2008
Söndagen den 6 April 2008.
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till
riksutsällning för Finsk- och Norrbottenspets.
Plats: Åsarna Skicenter Åsarna 78 km söder Östersund efter E45.
Domare: Ewa J-son Widstrand.
ID & vaccinationskontroll börjar 09.00. Bedömning börjar 10.00.

Anmälan och upplysningar:
Senast Torsdag den 20 Mars till
Stefan Olofsson Ängevägen 11 830 51 Offerdal
0640-30266. 070-3355002, o.stefan@telia.com
Avgifter: Valpklass 4-9 mån 0 kr. Övriga klasser 250: -.
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg:137011-3.
Obs! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före.
Servering finns i anslutning till utställningen.
Vid behov av boende kontakta:
Åsarna Skicenter Britt-Marie Svensson 0687-30230.
Välkomna till Jämtland/Härjedalen.
De som är intresserade kan under dagen få information om vad våra
jaktprov går ut på! Vad krävs och hur bedöms de olika momenten?
Fråga efter Roger Hedlund som kommer att sitta tillgänglig inne på Åsarna skicenter.

Riksårsmöte 2008.

Riksårsmötet 2008 hålls i Åsarna Jämtland.

Lördagen den 5 april kl. 13.00

OBS! Glöm inte anmäla er!
Rum och supé bokas på Åsarna skicenter:
Britt-Marie Svensson 0687-30230.
Uppge SSF och vilken lokalklubb ni tillhör vid bokningen.
Plats i rum 290.-/pers. Supé 310.-/pers exkl dryck.
Välkomna till Jämtland/Härjedalen.

Jag har i tidigare annons felaktigt angivit mig som mottagare av
anmälningar till riksutställningen!
Då min fru ska döma på utställningen kan inte jag vara mottagare till anmälningar.
Då vi upptäckt detta fel i tid så handar vi det enligt följande:
Ny anmälningsmottagare står i annons ovan och de "misstänkta" anmälningskuvert
som hamnar hos mig levereras i oöppnat skick till Stefan Olofsson.
Ett felaktigt beslut fattat av mig och åtgärdat för att det inte ska finnas ngt tvivel:
Lennart Jönsson.
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Rapport från Nedre
Norrbotten

Suppleant: Lars Sundholm, Patrik Lundberg
Dragning skedde av lokalklubbens konst- och hantverkslotteri. Följande personer vann priser:
Peter Eriksson, Älvsbyn vann 1:a priset. En oljemålning av Roland Pantze.
Roger Hellgren, Bastuträsk vann 2:a priset. En kniv
av Mats Lindmark.
Johnny Eriksson, Vistträsk vann 3:e priset. En kosa
av Mats Lindmark.

Verksamhetsåret 2007 har varit händelserikt i Nedre
Norrbotten. Det har även varit ett positivt år trots
att medlemsantalet sjunkit för första gången sedan
undertecknad tillträdde i styrelsen. Minskningen är
dessutom ganska stor. Idag har klubben 185 medlemmar vilket betyder att vi tappat 24 medlemmar
på ett år.
På utbildningssidan så har klubben arrangerat
en domarträff där vi gick igenom de reviderade
provreglerna. En teorikurs för blivande jaktprovsdomare har hållits av utbildningsledare Thore Öhgren
och detta har sedermera resulterat i att en ny jaktprovsdomare har auktoriserats.
Jaktproven har varit lyckade med undantag från
Kåbdalis/Tiellejaurprovet i början av oktober som
fick ställas in på grund av att inga anmälningar
inkommit. Två nya jaktprovschampions har korats
i lokalklubben under hösten. Det är Spetsgårdens
Manu, ägare Gunnar Andersson Arvidsjaur samt
Akroyd’s Piiri, ägare Bengt Stenberg Stridholm som
stått för dessa prestationer. Den sistnämnda var lokalklubbens representant i Skallkungtävlingen och
det gick inte sämre än att hon kammade hem den
svenska mästerskapstiteln, dessutom med rekordpoäng. 94 stycken sådana. En mycket berömvärd
prestation.
Utöver de sedvanliga jaktproven så har lokalklubben
stått som arrangör för de skällande fågelhundarnas
Nordiska Mästerskap samt Landskamp. Det hela
gick av stapeln i Arvidsjaur med Camp Gielas som
samlingsplats och reservaten Reivo och Tjadnes som
provmarker. Det blev en trivsam helg, inte minst för
hundarna ute i provmarkerna. Detta råder det ingen
tvekan om när elva av tolv hundar går till pris och
sex stycken av dessa är av förstaprisvalör.
Lokalklubbens årliga utställning hölls i Piteå och åter
igen blev vi välsignade med ett mycket stort startfält.
72 hundar dök upp för att granskas av domare Aina
Lundmark. Den positiva trenden håller i sig.

Följande hundar tilldelades diplom för förstapris
på jaktprov inom lokalklubben:
Akroyd’s Nike, ägare Leif Hedlund, Piteå.
Akroyd’s Piiri, ägare Bengt Stenberg, Stridholm.
(2 st 1:a pris, varav 1 CACIT)
Spetsgårdens Manu, ägare Gunnar Andersson,
Arvidsjaur. Vikborgs Kira, ägare Roger Hellgren,
Bastuträsk. Röjmyrens Tanya, ägare Gunnar
Lundberg, Bureå. (CACIT)
Sörlidbäckens Kita, ägare Peter Persson, Storuman.
Ajo, ägare Anders Engström, Sunne. Lamusteen
Sara, ägare Kauko & Sanna Hokkinen, Finland.
(CACIT) Tiukka, ägare Tore Bjönbet, Norge.
Lento, ägare Roy Nilsen, Norge.
Klubbmästare jaktprov blev finska spetsen Kero,
ägare Tommy Hedkvist, Arvidsjaur.
Klubbmästare utställning blev norrbottenspetsen
Lukas, ägare Ingemar Lundström, Älvsbyn.
Styrelsen tackar för fortsatt förtroende och tackar
närvarande medlemmar för visat intresse.
Denna rapport är nu min sista som lokalklubbens
sekreterare. Innan jag avslutar den skulle jag vilja
passa på att tacka medlemmarna för förtroendet jag
fått under de gågna åren. Det har varit händelserika
år med Skallkung, Riksutställning och Nordiskt
Mästerskap. Hektiskt men intressant. Mitt beslut
att avgå som sekreterare betyder dock inte att jag
helt slutar i verksamheten. Med största säkerhet blir
mången fler person tvungen att ansluta sig till skaran
av hundförare som får svära över den kortbente
följeslagaren med det långsamma tidtagaruret.
Avslutningsvis vill jag tacka de personer jag fått
förmånen att jobba tillsammans med och som stått
upp för mig när det stormat kring min person. Jag
vill önska Fredrick Forsgren lycka till med sitt nya
uppdrag. Jag är övertygad om att lokalklubben fått
en sekreterare av hög klass och dessutom begåvats
med en person som inte låser sina uppfattningar på
endast fem år för att sedan öppna dem för revidering.
Markus Fougstedt

Årsmötet
2008 års stämma hölls i Piteå. De sedvanliga
årsmötesförhandlingarna avklarades snabbt. Då undertecknad avsagt sig omval så dök det upp ett nytt
ansikte i styrelsen. Fredrick Forsgren valdes av mötet
till ny ledamot och efter konstituering fick styrelsen
följande utseende:
Ordförande: Per Lundgren
Sekreterare: Fredrick Forsgren
Kassör: Christer Willman
Ledamot: Tobias Nilsson, Brage Sundberg
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Insändare

har sagt att en öppenhet är omöjlig utifrån den
juridiska aspekten. Jag skulle vilja påstå att frågan
idag skulle kunna formuleras enligt följande. Vill
medlemmarna inom SSF trots de eventuella hinder
som den juridiska aspekten möjligen innebär, aktivt
agera för en öppenhet som skapar insyn och en ökad
förtroende för vår organisation. Är en majoritet av
medlemmarna för en sådan utveckling är det de styrandes skyldighet att verka för en sådan utveckling.
Det bör betonas att ett upphävande av det förbud
mot utlämnade av uppgifter som avelråden anses
lyda under idag, är ingen omöjlighet utifrån en juridisk aspekt. Tillvägagångssättet kan ske via olika
förfaringssätt, klubben har (om dess medlemmar så
önskar) flera tillvägagångssätt att tillgå. Ett konkretet
exempel är att verka för att de personer som slutit avtal, att inte utelämna information, skriftligen
godkänner att materialet får användas öppet. Ett annat alternativ består av att börja om från början dvs.
att stryka de ”gamla” uppgifterna och utföra en ny
undersökning där uppgifterna som framkommer är
tillgängliga för alla SSF:s medlemmar.

En önskan om en ökad frekvens av dialog, med hänsyn till Finska spetsen och
Norrbotttens spetsen utveckling.
En påverkan av raserna sker ytterst genom avel
och det urval detta medför. I dagsläget förefaller
det förtroende som ägarna till norrbottenspetsarna
hyser för klubbens avels rådgivning vara oförändrat
gott. Sämre ställt ter sig det vara om man skärskådar
förtroendet för vår klubbs avelsrådgivning, när det
gäller den röda kollegan. En låg procent andel av
medlemmarna som använder tikar till avel begagnar
sig av avelsrådgivningen. Att vi skulle ha ett uselt
avelsmaterial i Sverige, så uselt att avelsrådet tvingas avråda stora flertalet av tikar från användande
i avel, eller att det inte finns täckhundar som uppfyller kraven kan ej vara förklaringen. Jag kan inte
tolka detta som något annat än en klar indikation
på bristande förtroende. Jag stödjer detta antagande
med att, förtroende inom organisationer har vid
vetenskapliga kontrollerade och godkända studier
framståt som en signifikant faktor för utnyttjandet
. Oavsett om denna tolkning är korrekt eller inte,
så kan situationen beskrivas som ej tillfredställande.
Den påverkan klubben idkar på den finska spetsen
via avelsrådgivningen anser jag skulle kunna beskrivas som marginell. En förändring måste här ske.
Men vad beror detta låga utnyttjande av avelsrådgivningen? Detta är kanske alla medlemmar skulle
fundera över. Själv har jag vissa tankar kring detta.
Det faktum att viss information undanhålls medlemmar när de kontaktar avelsrådet, tror jag kan
inverka till den låga nyttjande graden av avelsrådgivningen för den finska spetsen. Den information
som undanhålls är informationen om vilka hundar
som har drabbat av epilepsi liknade anfall, för den
finska spetsen finns idag enligt den information jag
delgetts cirka 120-130 inrapporterade fall. Den finska spetsen är i högre grad drabbad av denna defekt
än norrbottenspetsen. En tanke är att norrbottenspetsen påverkas i mindre utsträckning än sin finska
”kusin” av undanhållandet av information. Här
finns kanske en viss förklaring av skillnaden mellan
raserna, när det gäller benägenheten att begagna sig
av avelsrådet rekommendation vid parning.

Undanhållande av information upplevs av vissa medlemmar som ett svek. Det undanhållandet av viss information som jag tidigare nämnt tror jag resulterar
i en misstänksamhet och skapar en distans mellan
medlemmarna och avelsråden. Denna brist på insyn (enligt min definition) som tidigare benämnts
inom klubben som sekrettes, är också en grogrund
för ryktesspridning. Om informationen inte är tillgänglig hur ska en enskild medlem kontrollera eller
konfrontera ett rykte? Sekrettes/sekrettesslagen är
förresten något som endast myndighetspersoner
kan lyda under, vidare finns det grovt sagt 3 typer
av sekrettes (huvudformer). Vilken avses? Ur en juridisk aspekt är det viktigt att skilja mellan sekrettes
och det som omnämnts i denna fråga tidigare, som
troligen utifrån min tolkning brukar benämnas som
tystnadsplikt. Konsekvenserna är skilda och hur ett
alternativ förhållningssätt kan se ut, för dessa två
olika former. Vid sekrettes och tystnadsplikt begagnas olika lagar. Därför är viktigt att skilja på dessa
två.
I vår organisation idag är det endast ett fåtal personer som har tillgång till all information när det
gäller den finska spetsen och norrbottenspetsen vad
jag då vet. Ska ett fåtal personer inneha monopol
på en maktposition och ensamma vara ansvariga
för det avelsarbete som avelsrådgivningen innebär?
Vid en direkt jämförelse skulle man kunna fråga sig,

Vi står inför ett vägskäl idag enligt min definition
av situationen. Frågan har tidigare lyfts, ska vi agera
öppet eller ska vi fortsätta att undanhålla information för en stor del av klubbens medlemmar? Det
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skulle det accepteras att en kassör i en förening ej
behövde redovisa på vilka grunder beslut/in utbetalningar genomförs? Maktutövande i demokratiska
styrelseskick förutsätter att en möjlighet till insyn
finns, denna saknas till viss del i avelsrådgivningen
som jag ser det. Hur ställer sig SSF medlemmar till
detta faktum? Accepterar vi detta och anser att situationen är tillfredställande, eller ska vi arbeta aktivt
för ett system som präglas av deltagande och insyn,
ett mera demokratiskt system? Vad jag verkligen vill
betona är att det är min åsikt/avsikt är att vi ska
verka för att inte utesluta någon från dialog. Det
är min åsikt att klubbverksamheten ska präglas av
ett arbete för att skapa förutsättningar för att ALLA
SSF:s medlemmar skall få delta i en dialog, som

JÄMBÖRDIGA. Den kritik jag framfört är ej riktade mot personer utan mot det system som vi idag
begagnar av oss. Det finns många intresserade inom
våra led, låt deras åsikter och kompetenser tillfullo
komma SSF tillgodo. Jag vill härmed uppmuntra
och vädja till alla SSF:s medlemmar, att delta och
påverka verksamheten via möten och deltagande i
övriga aktiviteter. Det kanske kan förekomma faktafel i min text, men vad jag önskar att förmedla
är vikten av att vi dvs. medlemmarna funderar över
vilken väg vi vill välja i framtiden och inte bara i
denna fråga. Jag tror att klubben skulle vinna på om
vi i ännu större utsträckning skulle granska/fundera
och kritiskt ifrågasätta alla delar i vår organisation.
Fredrick Forsgren Gammelstad, Luleå 2008-02-07

Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik Hur moderna organisationer fungerar (2002)

ringsekreterare och övriga funktionärer för en god
insats. Ett speciellt tack till Bosse Kånåhols, som
alltid ställer upp och lånar ut sin högtalaranläggning.

Morautställningen
3 februari 2008

Årets vinterutställning
Årets vinterutställning arrangerad av SSF
Mellansverige är nu avverkad. En tämligen kall morgon, som sedan övergick till snöfall var de förhållande som rådde denna dag. Till utställningen hade
41 hundar anmält sig, varav en uteblev. Fördelning
var 10 Norrbottenspetsar och 30 Finska spetsar.
Mycket glädjande var att deltagandet i jaktklasserna,
om jag inte minns fel, var rekordartat. Många 1:apris utdelades av domaren Per Herset till deltagarna
i såväl hanhundsklassen som tikklassen för de jaktprovsmeriterade hundarna. Detta medförde en hel
del huvudbry för domaren när han skulle placera
hundarna och var också intressant för åskådarna att
bevittna med så många hundar i ringen samtidigt.

Ringträning
Jag vill också passa på att påminna om vikten av
ringträning inför utställningar. Vänj hunden vid att
någon främmande människa får mäta mankhöjden
och titta i munnen. Om hunden blir van vid detta
går det förhoppningsvis mycket bättre när Ni kommer in i ringen och domaren ska utföra mätning
och räkna tänder.
Jaktklasserna
Som jag nämnde ovan så var det många deltagare i
jaktklasserna, men jag vill ända slå ett slag för att gå
jaktprov. Planera detta till hösten! Klubben vill se
ännu fler deltagare i jaktklasserna till utställningen
i februari 2009.

SUCH
En utställningschampion korades, nämligen
Älgstugans Jerry, ägd av Anders Näslund, Färila.
SSF Mellansverige gratulerar till championatet.

Tack än en gång för visat intresse och välkomna igen
till SSF Mellansveriges utställning den 9 augusti
2008 i Malung.

BIS
I konkurrensen om BIS utsågs Bietarbaktis Nelli,
ägd av Björne Hagström, Borlänge till segrare och
bästa Norrbottenspets blev Klingermyrans Indigo,
ägd av Olle Larsson, Äppelbo. Bägge ägarna verkade
bli väldigt överraskade av segern i respektive ras.
Grattis till Er och lycka till i fortsättningen.

Fullständig resultatlista finns på SSF Mellansveriges
hemsida www.ssf-mellansverige.se.
SSF Mellansverige genom Inge Groop

Tack
Sammanfattningsvis vill jag tacka utställare, domare,
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Rapport

Västerbottens Kustland
klubbmästare
Stefan Erikssons Börknäs Hera tog hem klubbmästar
titeln 2007 genom fina 87 p på Bjurholmsprovet,
Hera blev därmed klar jakt champion och är mao
Dubbel champion, efter som provet var utlyst som
internationellt tilldelades hon även cacit. Förutom
pokalen tog hon en inteckning i Harry Forsells
finnspets tavla.
klubbens vandringspris
Lokal klubbens vandringspris gick till Röjmyrens
Tanya äg, Gunnar Lundberg , Tanya tog 78 resp 87
p på Vilhelminaprovet, enligt statuterna räknas 2
bästa resultaten på prov utlysta i lokalklubbens regi.
Detta var Tanyas 2:a inteckning och efter tre inteckningar tillfaller pokalen hundägaren för gott.

Klubbmästare Stefan Eriksson

Predatorjakt
Predatorjakt tävlingens vinnare 2007 år liksom förra
året Berth Lundström, Hörnsjö . Som genom idog
jakt och fångst skrapat ihop mer än 1000 poäng.
2:a liksom förra året Valter Holmberg, Vindeln med
445 p. 3; Mikael Lindberg, Lövånger med420 p.
Samt Erik Holmberg, Tavelsjö 285 poäng.

Lokal klubbens vandringspris Gunnar Lundberg

Predatorjakt tävlingens vinnare Berth Lundström

0

Jaktprovsrapport 2007

under torsdagen och ”tittade” på ett fullt jobb på
en tjädertupp,han hade fullt sjå med att klamra sig
fast i blåsten.
Stort tack till Byqvistarn för bra arrangemang!

från Gävleborg.

Losprovet blev som vanligt vår första jaktprovsmönstring. Tyvärr så saknades några poäng till dom riktiga fullträffarna. Annars var förhoppningarna stora
med tanke på att fågelföryngringen varit god under
2007. Men oj vad avverkningarna farit illa med tidigare års fina provmarker.

Och så till sist blev det ett litet prov i Lill-Öjungsbo
som också präglades av varg eländet med ett fåtal
hundar till start pga detta.Men Tommy Lindkvist
Norrbottenspets tik Rö-Holmen’s Furia gillade läget
och skällde ihop 80 poäng på lördagen. Jag tror att
det var hennes första jaktprovsstart? Rätt tillfälle att
visa framtassarna på.

Provet i Trönö drog iväg åt samma håll som tillställningen i Los. Samtidigt verkar inte kusten ha fått
ta del av samma föryngring. Som vanligt behagligt
att vara domare och hundägare tack vare Michael
Thyren som ansvarar för provet.

För dom rörliga proven har det ockå gått riktigt bra
med våra mått mätt.
Följande hundar har tagit ett 1:a pris
Älgstugans Jerry 2 st ägare Anders Näslund Färila
Outakenion Wenla ägare Lauri Keränen Alfta
Pötobäckens Alka ägare Lars Krantz Ockelbo

Kårböleprovet blev något av tio små…… Men
David Magnussons finska spetstik Tjäderfajtens
Ina klämde på lördagen till med finfina 81 poäng.
Tyvärr så grusades ett stort antal provrutor pga nyetablerade vargar som tillika har visat sig vara hunddräpare.

Summerar vi jaktproven under 2007 så har 7 st
första pris utdelats i Gävleborg. Lägg därtill att 3
st ettor erövrats utsocknes av Gävleborgare så har vi
brutit en trend. Det skall bli ett sant nöje att underteckna jaktprovsdiplomen!

I mitten av Oktober var det dags för vårt första ”utflyttade” prov i Glöte. Daniel Byqvist hade ordnat
med bra boende och jättefina provmarker. Men
varför tog Storchefen i med värsta jätteblåsten dessa bägge provdagar? Men skam den som ger sig, i
den avtagande vinden på fredag em visade Per Ove
Bergmans finskspets tik Vackeråsens Tuva fina takter då hon skällde ihop 77 poäng. Jag skulle tro att
många fler haft anledning att dra på smilbanden om
blåsten hade varit normal. Undertecknad var fram

Den krassa verkligheten gör sig påmind i skrivande
stund när jag nås av budet att ytterligare en hund
blivit vargdödad i Edsbytrakten igår.
Vargar och älgjakt i all ära. Men var och när skall vi
försöka att bedriva jaktprovsverksamhet framöver?
Vårt Skallkungsarrangemang 2008 är i alla fall utlokaliserat!
Styrelsen SSF/Gävleborg gm Jan Andersson

Tjäderlekens Akka
Tupp som tiken avlivade själv.
Ägare: Karl-Göran Johansson, Vilhelmina.
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JAKT • FISKE • FRITID

ENASTÅENDE TILLFÄLLE FÖR STÅNDSKALLKLUBBENS MEDLEMMAR
Jakto.se erbjuder ett urval av sina produkter till rabatterade priser. Varorna levereras fraktfritt.
Produkterna har högt anseende vad beträffar kvalitet och prestanda.
OBS! Vid beställning måste alltid ditt medlemsnummer anges! Beställer du via vår webbshop så visas bara
ordinarie priser i shoppen. När du ska slutföra köpet (kassan) så anger du ditt medlemsnummer i “Meddelande”rutan. Vi korrigerar priserna i efterhand så att du får ditt medlemspris.

SVENSK
TILLVERKAD

Jaktjournalen Okt-06

Contact Pro hundpejl

Mottagare och lightsändare
Den digitala lösningen i mottagaren med den nydesignade
antennen, ger användaren en helt ny pejlupplevelse mot
tidigare! 200 kanaler, en tydlig belyst LCD display ger
säker information.

4095:-

Ord. pris 4495:-

Contact Pro hundpejl

Medlemspris

Contact Basic hundpejl

Medlemspris

Contact Pro, mottagare och sändare
Contact Pro, mottagare och sändare med skallräknare
Contact Basic, mottagare och sändare med skallräknare
Contact Basic, mottagare och sändare
Contact Basic, mottagare och Light sändare

Supreme Pro

Jaktjournalen Okt-06

Ord. pris 1495:-

3895:- (ord. pris 5195:-)
3395:- (ord. pris 4495:-)
3395:- (ord. pris 3995:-)

Supreme Pro X

Helt vattentät! 5-års garanti!

Vår toppmodell. Ett optimalt skydd
med hög förstärkning, AUX-ingång och
vattentätt batterifack. Båda kåporna
avfasade för att passa både höger- och
vänsterskyttar.

1295:-

4495:- (ord. pris 4995:-)
5095:- (ord. pris 5695:-)

Supreme-seriens toppmodell. Ett optimalt skydd
med hög förstärkning. Vattentäta mikrofoner.
AUX-ingång och vattentätt batterifack.
Båda kåporna avfasade för att passa höger- och
vänsterskyttar.

SVENSK
TILLVERKAD
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1795:-

Ord. pris 1995:-

iCom Hundförarpaketet

Jaktradio, sele och skogsantenn
Paket med jaktradio Icom ProHunt F34, bärsele och
skogsantenn. ProHunt F34 är testvinnare i Svensk
Jakt nr 9/2005 och i Jaktjournalen nr 10/2005.
Vill du ligga steget före är det Icom ProHunt F34
du skall välja. En viktig nyhet är att vi nu lämnar 36
månaders garanti på stationen.
VM-sele

2995:-

Skogsantenn

Ord. pris 3563:-

ProHunt F34

Karta TopoSweden +

Kiruna
ru

1
Lu
uleå
l

2
Um
me
Öste
Östersund

3

Sund
d

4
5
ps
CK
K

8

7

Vid köp av någon av följande GPS’er
får du rabatt på karta TopoSweden +.

20-50% rabatt
Ord. pris 1995:-

eXplorist 500BE

50% rabatt

9

på karta
TopoSweden +.

eXplorist XL
Bäst i test!

50% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Roadmate 2500T Crossover
Tre navigeringslösningar i en
- bil, båt och friluftsliv.

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Vapenskåp SP88
Inkl. kodlås och brandbox. Lämplig
förvaring för upp till 16 st gevär men
godkänt för 20 gevär.

Eftersökslampa MX Power 7w Tactical LED
En eftersökslampa av hög kvalitet till ett
lågt pris. Levereras komplett med pipfäste
och sladdtryck.

695:-

7195:-

Ord. pris 995:-

Ord. pris 7695:-

Mer uförlig information om dessa produkter hittar du på www.jakto.se

Nätbutik: www.jakto.se
Order: 0581-130 15
Butik: Löparg. 4, Lindesberg
23

SUCH Klingermyrans AXO
S32789/2005
e. Rönnbäckens Olle
u. Raskflons Kirja
Uppfödare: Hans Nygren Västanbäck Junsele
Ägare: Bo G Gustafsson Tjärnnäset Backe
Jaktprov: 2007.10.22 1 pris 75p, rörligt Backe
Utställningar:
2007.03.25 Åsele
CERT BIR
2007.04.14 Storuman CERT BIR
2007.08.11 Malung
CERT

SUCH Nystängslets birro
S 23570/2004
e. Tjibas Ero
u. Hemsjöbäckens Anja
Uppfödare: Bertil Nyholm, Långsele
Ägare: Tomas Skog, Sveg
Jaktprov
2007 10 22 Vemdalen 69 p
Utställning
Vemdalen 2006 11 25 Vemdalen CERT BIR
Malung 2007 08 11 CERT
Vemdalen 2007 11 24 CERT BIM

SUCH Domarboskogens Dacke
S34510/2002
e. SJCH Ailatis Jack S32055/92
u. SUCH SJCH Styggbergets Seja S20790/94
Ägare: Ulrika Nordgren, Norsjö
Uppf. Roger Olsson, Norsjö
Utställningsmeriter:
2007 04 14 Storuman cert
2007 11 24 Piteå cert
2008 01 27 Robertsfors cert
Jaktprov:
2006 09 30 81p Storuman
2007 09 29 78p Storuman



SJCH Tjäderfjäderns Diana
S35054/2001
Uppfödare Stefan Eriksson Vännes
Ägare Birgitta Jonsson Klippen Fredrika
Utställningsmeriter
02-04-13 Jukl 1P
04-03-28 B/Jkl 2P
Jaktprovsmeriter
06-10-01 Åsele 1P 80p
07-08-16 Åsele 1P 80p
07-08-23 Åsele 1P 75p

SJCH Tuomiluoman Essi
S 45000/2004
eFINJCH Kesäniemen Rymy sf 01038/93
u Äsässän Rita sf 42161/98
Uppfödare Armas Tynjälää Finland
Ägare Stefan Stålnacke Vittangi
Jaktprov:
2005-10-23 Vittangi 79p
2005-11-12 Porjus 85p
2006-11-15 Vittangi 78p
Utställning:
2005-11-19 Luleå B/J kl:2

SJCH SUCH Älgstugan’s Jerry
S43488/2005 2005-05-21
e. FINUCH FINJCH SJCH SUCH Junnu
u. Taipaleen Piki
Uppfödare Lars-Gunnar Fors, Övertorneå
Ägare: Anders Näslund, Färila
Jaktprov: 4 starter
070127 79p
070818 76p
070901 80p
Utställning:
070811 Malung Cert Bis
071202 Matfors Cert Bis
080203 Mora Cert



SJCH SUCH börknäs Kirro
S59989/2003
e. FIN BCH FIN UCH Raita-Ahon Osku
u. FIN UCH S UCH Börknäs Emmy
Uppfödare: Göran Granlund, Yttermark, Finland
Ägare: Göran Wikman, LYCKSELE
Jaktprov:
2006 08 20 1 pris 91 p Utlyst Umnäs
2007 08 16 1 pris 82 p Utlyst Åsele
2007 08 17 1 pris 75 p Utlyst Åsele
Utställning:
2005 12 11 CERT, BIR Matfors
2006 03 26 CERT, BIR Åsele
2006 11 25 CERT, BIM Arvidsjaur

SJCH Latanjarkas LEE
S22665/2005
e. SJCH Spetsgårdens Manu
u. SJCH Ailatis Mirva
Uppfödare: Mikael Holmberg, Boliden.
Ägare: Stefan Martikkala, Luleå.
Jaktprov:
061027 89p Rörligt Jokkmokk
071021 88p Utlyst Jokkmokk
071226 84p Rörligt Jokkmokk.
Utställning:
070519 Piteå Cert, Bir.

SJCH Spetsgårdens Manu
S 43840/2003
e FINJCH Illansuun VILI
u SUCH LINA
Uppfödare: Kjell Pettersson stöde
Ägare: Gunnar Andersson Arvidsjaur
Utställning:
20060204 1:a Jkl.
Jaktprov:
20060917 1:a 78p cacit Arvidsjaur
20061021 1:a 75p utlyst Arvidsjaur
20071021 1:a 80p utlyst Arvidsjaur



INTUCHNORDUCH
SV.04 SV.06 Akroyds Nike
s47106/2002
Utställning
03-11-22 SSF Piteå Cert Bis
04-02-01 SSF Robertsfors Cert
04-04-17 NKK Narvik Cert BIR
04-06-13 SKK Vännes Cert Bim
04-07-03 SKK Piteå Cert cacib Bir
05-10-02 FKK Uleåborg Cert Cacib Bir
Jaktprov
07-10-23 Arvidsjaur 82p

SUCH Akroyd’s Pirjo

S 12671/2005
e. INTUCH INTJCH Tapion Paras
u. INTNORDUCH SJCH Skuthamnens Aya
Ägare: Leif Hedlund Piteå
Uppfödare: Leif Hedlund
Utställning
07-11-27 Cert SSF Piteå
07-12-16 Cert SKK Stockholm
08-01-27 Cert SSF Robertsfors
Jaktprov
07-09-09
Arvidsjaur 73p

SUCH SJCH Röjmyrens Tanya
S11812/2003
E.Lintuharjun Nalle U.Such Lissi
Uppfödare Rolf Eriksson Bureå
Ägare Gunnar Lundberg Bureå
Utställningsmeriter
Robertsfors 2005 Cert.
Åsele 2005
Cert
Storuman 2005
Cert
Jaktprovsmeriter.
Villhelmina 2007
87 poäng
Arvidsjaur 2007
81 poäng
Vemdalen 2007
79 poäng



SUCH
Domarboskogens Tiger

S 21640/2004
e Raita-Ahon Jari u SUCH SJCH Styggbergets Seja
Ägare: Anders Larsson, Luleå
Uppfödare: Roger Olsson, Norsjö
Utställning:
Luleå 2005-11-19 Cert
Jokkmokk 2007-02-03 Cert
Piteå 2007-11-24 Cert
Jaktprov:
2006-10-29 Råneå/Överkalix 68 p

SJCH Hakojen Tippa
S46533/2005
e. Raita-ahon Kiukku Fin32999/95
u. Hakojen Hippu SF21948/94
Ägare: Johan Lehmivaara Vittangi
Uppfödare: Seppo Peltonen Finland
Jaktprovsmeriter:
061001 Vittangi
79p
061112 Porjus
89p
070929 Vemdalen (SM) 81p
Utställningsmerit:
070203 Jokkmokk B/J KL 2

SJCH Tova

S 36629/2002
e: Hemsjöbäckens Tyson u: Överstjuktans Sussi
Ägare/uppföfare: Knut Holmberg, Hörnefors
Jaktprov
060818 Vilhelmina 79 p
070819 Vilhelmina 81 p
070911 Vilhelmina 79 p
Utställning
050130 Robertsfors 1:a
050320 Åsele
1:a

8

SJCH JAHTI-IMPAN TRILLA
S44905/2005
e. FINJCH Illasuun Vili
u. Jahti-Impan Rista
Uppfödare: Ilmari Tolonen Simo Finland
Ägare: Lars Vermelin Backe
Jaktprov:
18-08-2007 82p Västerbotten kustland
07-09-2007 87p Ångermanland
20-09-2007 86p Västerbotten kustland
Utställning:
24-11-2007 1Ökl Jämtland

SJCH Obygdens Tuuli
S28933/2003
e Grimsötorps Jekku S 34079/98
u SJCH SUCH Tapion Piri S 25441/96
Meriter Jaktprov
2004-10-18 81 poäng
2004-10-19 91 poäng
2007-08-18 78 poäng
Utställning
2005-11-26 Cert
2007-11-24 Cert Bir

SJCH Skakelbergets Vikki
S 24690/2004
e.Röjbackens Krabbe u.Japptjärns Rippi
Ägare: Örjan Esbjörnsson, Tandsbyn
Uppfödare: Bengt & Agneta Sjögren, Lycksele
Utställning:
070811 Malung: Cert.
Jaktprov:
070921 Srömsund-Ringvattnet 1:a 78p rörligt
071023 Oviken-Västeråsen
1:a 86p rörligt
071030 Börtnan 1.a 81p (provets bästa hund)



SJCH SUCH Röjbackens
Vilma

S 50038/2000
e. SUCH Vappu u. SUCHSJCH Röjbackens Kati
Uppfödare: K.G. Ekroos, Skinskatteberg
Ägare: Anders Griph, Strömsund
Jaktprov: 04-08-21 Strömsund 75 p.
06-08-25 Strömsund 83 p.
07-10-16 Offerdal 76 p.
Utställningsmeriter:
03-01-26 Robertsfors, cert. BIM
03-02-22 Örnsköldvik, cert.
03-04-06 Riksuts. Mora, cert

SJCH Akroyds Piiri

S12669/2005
e INTUCH INTJCH Tapion Paras
u INTUCH SJCH Skuthamnens Aya
Ägare Bengt Stenberg Stridholm
Uppfödare Leif Hedlund Piteå
Utställningsmeriter
20060708 CACIB BIM Piteå
20070707 CK
Piteå
20071127 CERT
Piteå
Jaktprovsmeriter
20070909 Arvidsjaur 1:a 90 p
20070928 Vemdalen 1:a 94 p Skallkung
20071021 Arvidsjaur 1:a 83 p

Under 2007 så miste vi en god vän...

Leif Kristoffersson
Minnet ﬁnns djupt förankrat kvar i våra hjärtan.
Vi vet att han kom till en ljusare tillvaro och hoppas att
hundskallen ljuder även där, i de sälla jaktmarkerna...
SSf Lappmarken
0

Robertsforsutställningen
2008

Nobsar
Nio Norrbottenspetsar deltog, segrare i hanhundsklass Mikko äg. Jari Smedman, Bullmark. Mikko
korades till BIR . Pohanukon Toivo erhöll sitt 3:e
certifikat och är numera svensk utställnings champion äg. Niklas Lundberg, Gammelstad. Segrare i
tikklass Klingspetsens Sofie äg. Magnus Johansson,
Tvärålund.

Årets upplaga av SSF/Västerbottens kustlands årliga hundutställning gick av stapeln söndagen 27 januari i Robertsfors.
Aina Lundmark
40 hundar av raserna finsk spets och norrbottenspets bedömdes av Aina Lundmark, Umeå som på
ett trevligt och konstruktivt sätt motiverade sin
bedömning inför publiken. Utställningen var utomhus och första timmarna kändes väl lite kyliga, men
vindstilla och efter hand kom solen fram och vi fick
en fin vinterdag.

Följande finnspetsar erhöll certifikat:
Domarskogens Dacke äg. Ulrika Nordgren, Norsjö.
Nappe äg. Birger Moren, Jokkmokk, Tjäderfjäderns
G Tikko äg. Rolf Eriksson, Bureå. Segrade bland
finnspets hannarna gjorde Akroyds Nike som
tävlade i championklass äg. Leif och Christina
Hedlund, Piteå.
Cert
Bland de 12 tävlande tikarna i jaktklass erhöll 5 st
certifikat. Akroyds Pirjo som i och med sitt 3:e cert
blev SUCH äg. Leif och Christina Hedlund, Piteå.
Kolåsens Rinja äg, Jeanette Nilsson, Själevad, även
Rinja blev such. Tjäderfightens Troja äg. Berith
Nordin, Åsele. Tjärstubbens Atena äg. Göran
Olsson, Själevad.

Utomhus
Och arrangemang av det här slaget vänder sig till folk
och hundar som är vana vara utomhus. Till sin hjälp
som ringsekreterare hade Aina, Siv Konradsson och
Annkristin Lundberg ett väl inarbetat team, vilket
naturligtvis bidrog till att allt fick bra flyt och även
långväga utställare kunde köra hemåt i dagsljus.
Utställningen inleddes med bedömning valpklass
finsk spets, Akroyds Tara som blev BIR C bäst
i rasen) samt fick hederspris äg. Kent Berglund,
Jävrebyn.

BIS Nike
Vitterlidens Seija äg. Leif Lidman, Skellefteå.
Slutligen skulle utställnings vinnare koras norrbottenspets hanen Mikko eller finska spetsen Akroyds
Nike och sluligen stod finnspets hanen som segrare
bland hundarna i Robertsfors , stolta och lyckliga
ägare till Nike , Leif och Christina Hedlund, Piteå

Robertsfors 2007
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Predatortävling för SSF Gävleborg 2008
Alla vet ju att predatorerna har en stor inverkan på
småviltstammarna, så därför genomför vi denna
tävling. Tävlingen utlyses till alla medlemmar i SSF
Gävleborg, så tävlingen gäller bara för vilt fångat/
skjutet inom gävleborg. Viltarter som räknas är samtliga angivna. Till kategorin kråkfågel räknas kråka,
skata, kaja och nötskrika. Till vitfågel räknas fiskmås, havstrut och gråtrut.

Räv…………………100p
Mårdhund………….100p
Grävling…………….80p
Mård………………..80p
Mink………………..70p
Kråkfågel…………...20p
Vitfågel……………..10p
Start datum: 2008-01-01
Slut datum: 2008-12-31

För varje fångat/skjutet vilt erhålls en summa poäng,
och de som har samlat ihop flest poäng fram till 31
december kommer vinna fina priser som delas ut på
årsmötet. Fällt vilt registreras genom att det visas
upp direkt eller fotograferas och skickas in till tävlingens ansvariga.

Uppgifter om fångat eller skjutet vilt lämnas till:
Henrik Wiström, Nybyggaregatan 33
824 51 Hudiksvall, Tel: 0650-128 30
Mob: 070-3199481
E-mail: henrikwistrom@hotmail.com

Utställning i Vemdalen

Tre cert gick till Finska spetsar Vackeråsens Rikko
ägare Jörgen Staffan Mora, Venåsbergets Knippen
ägare Torgny Söderström Kilafors som blev BIM,
samt Obygdens Tuuli ägare Stefan Olofsson med
BIR.
I slutävlan om BIS segrade nobsen Bratthögens Keja
över Obygdens Tuuli.
Att notera hela 18st hundar tävlade i jaktklass, 7st
Nobsar samt 11st Finnar!
Vi tackar Staffan Forslund samt de två ringsekreterarna Anneli Melin & Annica Uppström.
SSF J-H g.m. Lennart Jönsson

2007-11-24

Till en ngt. kylig utställning (-16) kom 34 st hundar
38 var anmälda men fyra dök aldrig upp.
Staffan Forslund var exteriördomare denna dag,
med ett lagom tempo i sina bedömningar, och alla
fick sin muntliga och utförliga kritik. Totalt delade
Staffan ut fem cert, två på Nobs Nystängslets Birro
ägare Tomas Skoog Sveg som också blev BIM och
klar SUCH, samt Bratthögens Keja ägare Nisse
Söderberg/Kennet Carlsson Vemdalen BIR.
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Piteåutställningen

SUCH NUCH INTUCH SV-04-06 Akroyd’s
Nike, ägare Leif Hedlund stod som bästa hane mot
Njavvedalens Nami, ägare Daniel Nilsson, Roknäs.
Aina föredrog dock tiken som då kunde tituleras
BIR och fick tävla mot norrbottenspetshanen Lukas
om BIS-titeln. Där drog dock den finska spetstiken
det kortare strået och Best In Show i Piteå 2007 blev
sålunda Lukas. Arrangörerna bockar och gratulerar.
På finnspetssidan tävlades det även i en avelsklass
samt en uppfödarklass. INTUCH NORDUCH
SJCH Skuthamnens Aya, ägare Leif Hedlund, Piteå
ställdes ut i avelsklass med fyra avkommor. Priset
blev en 1:a med HP för ett mycket bra avelsresultat. Hedlunds kennel Akroyd’s tävlade även i uppfödarklassen med Aya’s fyra avkommor och även
där blev priset 1 med HP. Ett stort grattis till Leif
och Christina Hedlund från arrangörshåll.
Sammantaget tyckte domare Aina Lundmark att
de startande hundarna höll mycket hög klass. Detta
kan tydligt läsas i statistiken där man ser att av 66
hundar från juniorklass och uppåt var det 23 stycken
som fick Ck. Mest imponerad blev Aina av de finska spetsarnas jakthundsklass tikar. Där fick också 6
stycken hundar av 12 startande certifikat.
Till sist vill arrangörerna tacka alla som ställt upp
och hjälpt till med utställningen. Vi tackar domare
Aina Lundmark och vi vill rikta ett särskilt tack till
de två duktiga ringsekreterarna Eva Lidman och
Jeanette Lindgren som fick hålla ordning på priser,
papper och inte så sällan ouppmärksamma hundutställare. Ni gjorde ett kanonjobb.
Markus Fougstedt

24 november

När SSF/Nedre Norrbotten höll sin årliga utställning i november kunde konstateras att den positiva
trenden i fråga om intresse för utställningsmeritering hos SSF´s medlemmar håller i sig. 76 hundar
var anmälda och av dessa kom 72 stycken till start.
Noterbart är att 32 stycken av dessa hundar var norrbottenspetsar, dvs c:a 45 %. Positivt för dessa var
att 9 stycken hundar återfanns i jaktklass. Månne
detta visa på att norrbottenspetsen upplevt ett uppsving hos jakthundsfolket?
Vad gäller de finska spetsarna så återfanns 6 stycken
hanar i jakthundsklass medan det i tikarnas jakthundsklass startade hela 12 stycken.
Domare för dagen var Aina Lundmark. Aina är
förhållandevis nyauktoriserad domare på de skällande fågelhundarna men har dömt älghundsraserna
en längre tid och värnar mycket om jakthundsmodell och funktionalitet hos jaktspetsarna.
Bedömningen började med valpklassen och här var
det Davvins Kärstin, ägare Jan Engman Norrfjärden,
som blev dagens BIS-valp.
Hos norrbottenspetsarna tog Aina fram Lukas,
ägare Ingemar Lundstöm, Älvsbyn samt Tail Tip’s
Indra III, ägare Karl-Fredrik Wiklund, Åsele som
bästa hane samt bästa tik. I kampen om BIR slutade
Lukas som segrare och fick invänta de finska spetsarna för att tävla om BIS-titeln.
Hos de finska spetsarna fick en välmeriterad hane
möta en ung och omeriterad tik i BIR-kampen.
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Bästa resultat Piteå 24 november 2008
Norrbottenspets
Namn
Davvins Kärstin
Tex-Af-Anajokk
Lukas
Pohjanukon Toivo
Nixon
Tiurtunet’s Jack II
Zappy
Rönnbäckens Ivan
Posbergets Meja
Knaftskogens Nelly
Odensala Skogens Katja
Tail Tip’s Indra III

Ägare
Jan Engman
Sigge Carlsson
Ingemar Lundström
Niklas Lundberg
Daniel Joakimsson
Bertil Malm
Ove Jonsson
Rickard Näslund
Håkan Nedlund
Kjell-Ove Karlsson
Rickard Näslund
Karl-Fredrik Wiklund

Pris
1 Valpkl, Hp, BIR & BIS-valp
2 Valpkl, Hp, BIM-valp
1 Jkl, 1 Jkk, Ck, Cert, Bhkl 1, BIR, BIS
1 Jkl,2 Jkk, Ck, Cert, Bhkl 4
1 Ökl,1 Ökk, Ck, Bhkl 2
1 Chkl, Ck, Bhkl 3
2 Chkl, Ck
1 Vetkl, Ck, Bhkl R
1 Ukl, 1 Ukk, Ck, Btkl 2
1 Jkl, 2 Jkk, Ck, Cert, Btkl 3
1 Jkl, 3 Jkk, Ck, Cert, Btkl 4
1 Jkl, 1 Jkk, Ck, Cert, Btkl 1, BIM

Finsk Spets
Akroyd’s Vilda
Spetsgårdens Kero
Domarboskogens Dacke
Domarboskogens Tiger
Tarro
Akroyd’s Nike
Bietarbaktes Ronja
Sennev’s Pepsi
Akroyd’s Piiri
Akroyd’s Pirjo
Brännmyrans Amira
Kolåsens Rinja
Njavvedalens Nami
Sörlidbäckens Chili
Akroyd’s Tikka
Skuthamnens Aya
Skuthamnens Aya
Akroyd’s Kennel

Mikael Öberg
Jon Persson
Ulrika Nordgren
Anders Larsson
Ingela Lindbäck
Leif Hedlund
Jan Danielsson
Sven-Erik Lindmark
Bengt Stenberg
Leif Hedlund
Patrik Samuelsson
Jeanette Nilsson
Daniel Nilsson
Göran Hellström
Tobias Nilsson
Leif Hedlund
Leif Hedlund
Leif & Kicki Hedlund

1 Valpkl, Hp, BIR-valp
1 Junkl, 1 Junkk, Ck, Bhkl R
1 Jkl, 3 Jkk, Ck, Cert, Bhkl 4
1 Jkl, 2 Jkk, Ck, Cert, Bhkl 3
1 Jkl, 1 Jkk, Ck, Cert, Bhkl 2
1 Chkl, Ck, Bhkl 1, BIM
1 Ukl, 2 Ukk, Hp
1 Ukl, 1 Ukk, Hp
1 Jkl, R Jkk, Ck, Cert
1 Jkl, 3 Jkk, Ck, Cert, Btkl R
1 Jkl, 4 Jkk, Ck, Cert
1 Jkl, Ck, Cert
1 Jkl, 1 Jkk, Ck, Cert, Btkl 1, BIR
1 Jkl, 2 Jkk, Ck, Cert, Btkl 4
1 Chkl, Ck, Btkl 2
1 Vetkl, Ck, Btkl 3
1 Avelkl, Hp
1 Uppfkl, Hp

Fick du skjuta för Nobsen?

Har fått den frågan lite för ofta efter mitt inlägg
före jaktpremiären. Här är ett kort svar...
Jagade över mina två finska flickor hela dagen och
kom tillbaka till jaktlägret, hungrig, törstig och helt
slut. Avnjöt nyskjuten tjäder med taggsvamt och
råstekt potatis... Mådde liksom ganska bra! Just då
börjar lägrets egen pajas, Skarbergets Dante "kvaxa"
ute på en udde vid ett bäckdrag. Dante hade lämnat lägerplatsen för att kolla fågeltillgången. Kändes
jobbigt att behöva traska ända dit, för nobsen stod
nog med ett tomt träd eller nå´t som nobsar brukar
göra tänkte jag?! Trots att alla odds var emot mig så
såg jag en orrhöna i trädet och PANG så låg den i
backen... Svaret på frågan är: -Det är lätt att skjuta
fågel för en nobs!
Göran Hellström
(Kvaxa=Dante skäller 100 skall/min)

En redaktör med en "supernobs" under armen...
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Jaktprovssammanfattning
Övre Norrbotten 2007

Under hösten -07 har klubben även fått tre nya
jaktchampions. De tre som erövrat titeln SJCH
är Latanjarkas Jekko, ägare Roger Strandelin,
Latanjarkas Lee, ägare Stefan Martikalla samt
Hakojen Tippa, ägare Johan Lehmivaara. Tippa
var även en av lokalklubbens representanter på
Skallkungen och belade en hedrande tredje plats
med ett bästa resultat på 81 poäng. Vi gratulerar alla
ekipagen till championats titeln.
Klubbens andra representant var Tjäderlekens Devil
som tog en 13:e plats med 38 poäng.
Devil hade hösten-06 tagit hela 95 p och var
därmed direktkvalificerad. I och med Kristers hastiga insjuknande så var deras chans till medverkan
borta. Alla visste vad detta evenemang betydde för
Krister så stämningen låg på nollpunkten. I detta
läge så kliver Mats Thorneus in och erbjuder sig att
stå för både resekostnaden och boendet d.v.s sponsra Devils deltagande. Michael Holmberg och Ove
Sjöström åkte ner och ställde upp som hundförare
var sin dag. Vi är djupt tacksamma för er insats och
ni har verkligen visat vad ordet kamratskap betyder.

Då var det dags att sammanfatta höstens jaktprovsverksamhet. Hösten både började och slutade i moll
men av helt skilda orsaker. Vårt Internationella jaktprov 25-26 augusti skulle ha hållits i Jokkmokk med
centralplats hemma hos Krister Mattsson. Det var
med chock och bestörtning som vi nås av beskedet
på fredag eftermiddag att Krister hastigt och allvarligt insjuknat. Av förklarliga själ så hade ingen
lust att tänka på något jaktprov då våra tankar bara
kretsade kring Kristers hälsotillstånd. I samråd med
domare och hundförare beslöt vi gemensamt att
ställa in provhelgen.
Nästa prov blev då ”Klubbis” den 6-7 oktober.
Glädjande var det stora deltagandet med tio startande hundar per dag. Nu var inte vare sig fåglar
eller väder medvetna om att det var klubbis så resultaten blev blygsamma. Dock skall vi hylla vår
nya ”Klubbmästare” Gokkbackens Jakita och Patrik
Samuelsson.
Höstens sista utlysta jp var satt till den 10 – 11 november. Många hade vässat knivarna till denna helg
men det tog tvärt slut. På fredagen började snön vräka ner i enorma mängder ( 45 – 50 cm och på vissa
områden ännu mer). Det var bara att ställa in.
För mer info. om respektive provhelg se provledarrapporterna.

Rörliga jaktprov 2007.
Höstens rörliga prov tog hastigt slut när det den 9
november började vräka ner snö. Skogsbilvägarna
blev oframkomliga och hundarna hade inte en
chans att ta sig fram i djupsnön som uppgick till ca
50 cm på två dagars intensivt snöande. Vi hann med
24 rörliga prov med 5 st 1:a pris, 9st 2:a pris, 3 st 3:
e pris samt 7 st 0 pris.
Den största förlusten som drabbade klubbens domarkår var att två av våra flitigaste domare inte
kunde medverka i årets verksamhet. Krister Mattsson
insjuknade hastigt samt Ivar Karkiainen som flyttade från våran region. Vi hoppas Krister tillfrisknar
samt önskar Ivar och Karin god fortsättning i södra
landsändan där Ivar förmodligen har bytt ut bössan
mot golfklubban. Övriga domare får vi tacka för att
de axlat Ivars och Kristers roll med bravur.
Provledare Rainer Lyngmark Ove Sjöström

Under hösten har vi ändå hunnit med 60 starter på
utlysta prov och 24 rörliga.
Prisvalörerna har fördelat sig enligt följande:
Utlysta prov		
Rörliga prov
1:a
7
11.7 %		
5 20.8 %
2:a
9
15.0 %		
9 37.5 %
3:a
17 28.3 %		
3 12.5 %
0:a
27 45.0 %		
7 29.2 %
Här kan vi klart utläsa att prisprocenten är högre
på rörliga prov. Detta är inte det minsta förvånande
då alla odds är till hundens fördel. Man får ju välja
”väder”, provområde och dag vilket sällan eller aldrig är möjligt vid utlysta prov. Det är bara att gå ut
trots (o)väder och lottad provyta.
Sammanfattning:
Utlysta plus rörliga ger 84 starter.
1:a
12
14.3 %
2:a
18
21.4 %
3:a
20
23.8 %
0:a
34
40.5 %
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Jaktprovsstatistik på prov gjorda inom Övre Norrbotten.
Nedan följer en sammanställning hur prisvalörerna fördelat sig 1995 – 2007
Pris: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 utl
1
0
2
1
2
6
9
10
10
13
12
2 utl
4
2
9
3
7
3
9
15
13
13
13
3 utl 11
5
9
6
15
11 17
10
14
15
14
0 utl 33 28
19
9
42
14 16
16
24
35
29
1 rör 2
2 rör 1
3 rör 1
0 rör 6
S:a
59

3
0
1
11
50

6
5
1
7
58

3
0
0
8
30

4
4
1
7
82

10
3
1
3
51

3
1
2
5
62

6
5
2
4
68

1
1
6
6
75

12
2
5
4
99

7
4
11
7
97

2006 2007
13
7
9
9
28 27
15 27
15
4
6
9
5
3
7
7
98 83

Det är frapperande att se hur väl prisprocenten följer årsväxlingarna i föryngring och fågeltillgång( mycket
fågel ger höga resultat kontra lite fågel = låga poäng ). Visserligen har två prov ställts in ( med ca 18 starter
) men framförallt har föryngringen varit sämre i år gentemot tidigare år. Det har inte förekommit kullar
så ofta under höstens prover. Bara vi nu inte rasar ner på åren 1995 – 1999 års låga nivåer…!
Prisprocent på jaktprov i Ön.
Utlysta prov: 2002 2003 2004
1:a pris
20% 16% 17%
2:a pris
29% 21% 17%

2005
18%
19%

2006
20%
14%

2007
12%
15%

Rörliga prov:
1:a pris
35%
2:a pris
29%

24%
14%

45%
18%

21%
38%

7%
7%

52%
9%

Högstajaktprovspoäng hösten 2007.
90 p utl.jp Latanjarkas Frippe äg. Andreas Eriksson
88 p utl
Latanjarkas Lee
äg. Stefan Martikalla
84 p rörl. Latanjarkas Lee
äg. Stefan Martikalla
82 p utl
Troja
äg. Jörgen Estholm
81 p rörl. Viterlidens Seija
äg. Leif Lidman
81 p rörl
Pohjanukon Riitu äg. P-O Lindroth
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2007 års vinnare och därmed en inteckning i ÖN:s vandringspris
ser vi Latanjarkas Lee med ägaren Stefan Martikalla.



Rapport från...
Övre Norrbotten

Årsmöte
SSF/ÖN hade sitt årsmöte söndagen den 27 januari
i Vittangi. Från verksamhetsberättelsen kan vi rapportera följande saker.
Medlemsantalet
Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 166,
vilket är 10 st fler än 2006.
Ekonomi
Vår kassör kunde rapportera att 2007 års verksamhet hade gått på plus.
Domarutbildning
Under året har det genomförts teorikurser för
blivande domare. Gunilla Falk, Per Lindgren och
Andreas Eriksson har auktoriserats som jaktprovsdomare. Stefan Stålnacke, Johan Lehmivaara och
Roger Strandelin har fortbildat sig till och auktoriserats som nya provledare. Nya utbildningsledare
har Michael Holmberg och Kent Renlund blivit.
Lokalklubben har därmed 23 aktiva domare varav
11 av dessa är provledare.

Ove Sjöström gratulerar Patrik Samuelsson som med sin tik
Gokkbackens Jakita blev 2007 års klubbmästare.

Lapland Game Fair 2-3 juni -07. Under denna stora
vildmarksmässa passade vi på att presentera våra
hundar och vår jaktform. Ett speciellt tack till Janne
Engman som tog med sig sin nobs Kjälle och åkte
upp från Norrfjärden för att hjälpa oss . Vi har även
under en studiekväll i Malmberget presenterat hur
jaktprov går till. Vi redogjorde för hela gången från
anmälan till kollegiets slutbedömning samt gav små
tips att tänka på när man är ”nykomling”. En lyckad
kväll inför ett tiotal intresserade åhörare.En stark
pådrivare och handlingskraftig idéspruta är AnnHelen Fransson som även ordnat möte om trädskällares injagning. Fortsätt jaga på oss…!

Utställningsverksamheten
År 2007 hölls en utställning i Jokkmokk den 3 februari. 40 hundar blev bedömda av domaren Aina
Lundmark. Resultat för varje enskild hund finns på
lokalklubbens hemsida :
http//hem.bredband.net/b504406/

Klubbmästare 2007
2007 års vinnare vid klubbmästerskapet 6-7 oktober
blev Gokkbackens Jakita.

Jaktprovsverksamheten
Provledarrapporter, resultat och domarstatistik finns
även på lokalklubbens hemsida. Se ovan.
Nya jaktchampions som numera kan titulera sig

Lokalklubbens Vandringspris
2007 års vinnare och 4:e inteckningen i det nya
priset tog:
Latanjarkas Lee S22665/2005
Född: 2005-04-07
Ägare: Stefan Martikalla
Utsällning:
Piteå 20070519 1Jkl 1Jkk ck 1Bhkl cert BIR... 4p
Jaktprov:
Porjus 2007-10-21 1 utl. prov.......................... 6p
Jokkmokk 2007-12-26 1 rörl. prov................. 4p
Summa . ...................................................... 14p

SJCH blev under höstens gång:
SJCHLatanjarkas Jekko äg. Roger Strandelin
SJCH Latanjarkas Lee äg. Stefan Martikalla
SJCH Hakojen Tippa äg. Johan Lehmivaara
Domare som dömt flest jaktprov 2007
Kent Reinfors och Rainer Lyngmark toppar med 9
dömda hundar var.
Övriga som dömt många jaktprov:
Stefan Eiderlöf 7 hundar
Jan Engman, Jörgen Estholm, Johan Lehmivaara
6 hundar
Lars-Ivan Tuolja 5 hundar
PR – verksamhet
Lokalklubben deltog under Jakt- och fritidsmässan
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Rapport från...

Lohi sade att man även kunde ta prover från
Norrbottenspetsar om det finns drabbade individer,
så att man kunde få en ytterligare verifiering för att
säkerställa platsen i DNA spiralen där man skall leta
för att hitta defekten.

Avelsdagarna

Utredningsmaterial
Med dagens utredningsmaterial ser det ut att det går
att klassa individer i olika grupper med ett DNA prov.
Det vill säga sjuka, anlagsbärare och friska. EU har
beviljat 1,5 miljoner euro för projektet med DNA
analyser för forskning kring sjukdomar där epilepsi är
ett av områdena. Man tror att resultaten i framtiden
kan vara till stor nytta för humanläkarvetenskapen
eftersom hunden och människan är genetiskt är betydligt mer lik varandra än mus och människa.
Lohi informerade också att man under januari månad
2008 kommer att hålla ett gemensamt möte med
Nordiska genforskare. Vid det mötet har man har
för avsikt att diskutera ett samarbete och tillgång till
varandras utredningsmaterial och resultat.

Kuopio Finland 18-19/1 2008
Gemensam föreläsning alla raser

Rasvisa mötet (för Finsk spets)
Beträffande förekomst av gråstarr hos Finsk spets,
Finsk Lapphund, Finsk Renvallarhund, Karelsk
Björnhund och Norrbottenspets har man börjat samla blodprov för ett forskningsunderlag.
All prov som tidigare samlats in och nya prov som tas
kommer att sparas. Därigenom får man möjligheten
att i framtiden använda dessa även i nya forskningsobjekt.

DNA-forskning
Professor Hannes Lohi som leder DNA forskningen vid Helsingfors lantbruksuniversitet i Finland
föreläste om hur man idag kan använda tekniken för
att spåra hundens ursprung, till dagens olika varianter
och hur dessa uppstått. Med DNA tekniken kan man
idag även se mångfalden inom en ras. Det vill säga
hur nära släkt hundarna är med varandra, och därigenom fastställa ett mått på den faktiska genpoolen
inom rasen. Man kan också se hur nära släkt olika
raser är med varandra. Och man kan till och med
genetisk peka på rasens födelse. Lohi berättade också
att man nu med DNA tekniken kunnat fastställa att
tamhunden härstammar från gråvargen och inte från
någon av dess kusiner.

Genetiska faktorer
Lohi sade också att han ville studera genetiska faktorer som påverkar våra jakthundars beteenden.
Sök och skalltäthet är egenskaper som man till en
början vill spåra om det går att se om anlagen är genetiskt betingade. En projektgrupp för detta kommer
att utses.
Man beslutade också vid rasvisa mötet på Lohis inrådan att starta ett projekt för utredning av hjärt och
kärlsjukdomar.

Epilepsiforskning
Beträffande forskningen om epilepsi hos Finsk spets,
så har man nu kommit så långt i utredningen att
man ser en bild av att egenskapen inte är av enkel
nedärvning via ett enskilt genpar. Man tror att defekten kan förekomma på fyra olika kromosomer.
Vidare kommer man att arbeta med projektet för att
fastställa var i DNA spiralen man skall, leta för att
mera exakt hitta mutationen som leder till ett sjukdomstillstånd. Därför är det för närvarande viktigt
med fler blodprov för att gå vidare med utredningen.

Projektet
Projektet går ut på att 100 friska tikar där 3-4 raser
kommer att ingå utfordras med samma kost under
fyra veckor. Därefter undersöks hundarna kliniskt
vid Helsingfors lantbruksuniversitet. Och det kommer även att tas även blodprov för analys. Avsikten är
att utreda om det finns hjärt och kärlsjukdomar hos
hund, som i forskningssyfte kan ge hjälp för studier
av dessa hos människan.
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Men ett tillägg kan komma att beslutas om vilket
skulle innebära ett registreringstak på max 70 valpar/
hanhund.
Arbetet med att begränsa anlaget för epilepsi hos
Finsk spets fortsätter oförändrat och Reino Korpela
redovisade resultatet för arbetet med att sänka riskfaktorn för epilepsi hos individer inom rasen med
ett beräknat medeltal. Medelvärdet/riskfaktorn inom
rasen har sjunkit vilket nedanstående diagram visar.
När det gäller insamling av fler blodprov pågår nu ett
samarbete även där mellan SSF och SPJ
Vi har i och med kontakter med Pertti Korhonen
ordförande i Ep. gruppen i Finland kunnat lämna ett
bistånd till forskningen med ett antal blodprov från
Finska spetsar i Sverige.
Samarbetet
Samarbetet kommer att framöver fortsätta till gagn
för en friskare ras. Vad som också skall nämnas är att
representanter i Nordiska samarbetsgruppen för avelsfrågor Finsk spets ingår Reino Korpela Lapua och
Mika Pajari Keminmaa för Finland.

Reino Korpela
Avelsrådskommitens ordförande för finsk spets Reino
Korpela föredrog rutinerna för täckhundshänvisning.
Tillsvidare fortsätter man som tidigare med max 50
valpar/ hanhund via avelsrådet.

Avelsråd Finskspets
Birger Backebjörk Roland Lundgren

TJÄDERWOK MED PITABRÖD

4. Lägg i köttet och stek tillsammans med
grönsakerna och sänk temp till medelvärme.

(2 personer)

5. Rör om i woken under tiden det steker.

Ingredienser:
• Tjäderkött ca 3 hg
• olja till stekning
• 1 paprika
• 2 morötter
• ½ kålrot
• 1/3 purjolök
Matolja eller Olivolja till wokning.

6. När det är klart så häll i ölen, sojan krossade
kryddorna och låt puttra några minuter
7. Serveras genast med grönsallad i ljummen
Pitabröd och en dressing på creme fraiche och
chilisås.

Sås:
• 1 dl öl
• 1/3 dl soja
• 0,5 tsk rosmarin
• 0,5 tsk enbär
• 1 vitlöksklyftor
Gör så här:
1. Börja med att strimla grönsakerna och löken.
2. Strimla paprikan lite grövre
3. Börja steka morötter och kålrot och tillsätt sedan
löken och paprikan. Stek tills dom är mjuka.
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Tjäderlekens Zebb

Allroundhunden
Ägare:
Krister Berg Stockholm

Tusenkonstnär
Zeb har visat sig vara användbar till det mesta och
bor man som Krister Berg nere i södern så är det en
alldeles förträfflig egenskap. Många kan ha delade
meningar om att använda den finska spetsen som
allroundhund, men det är upp till varje brukare att
ta fram de egenskaperna hos sin jaktkamrat. Zeb har
gått till pris på jaktprov på fågel och besitter även
den goda egenskapen som han främst är avlad till.
Eftersök
Zeb har visat goda anlag vid eftersök av både gris och
rådjur, vilket visar på både mod och mångsidighet.
Älg skäller han som en fullfjädrad älgtämjare, vilket
också resulterat i fällda älgar på fasta stånd.
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Rapport

Utställning Riddarhyttan 2008-02-09

Ssf-syds jaktprov

Det kom bara ett tiotal hundar till utställningen men
det visade sig att alla hundar höll hög klass.
Domaren tyckte att alla hundar visades bra och kunde
inte hitta nåt´större fel på någon hund.
NORRBOTTENSPETS			
Knaftskogens Nicko, Vibeke Götmark
1 ökl, 1ökk, ck, 2 bh
Röjåsens Loke, Bo Wilhelmsson
1ökl, 1 ökk, ck, 1 bh, BIR, BISII
FINSK SPETS				
Domarboskogens Cacke, Tim Lindqvist
1Jkl, 1Jkk, ck, cert, 1 bh, BIM
Röjbackens Beyron, Jhonas Danrud
1 ökl, 2 ökk
Våtsjöbergets Alfon, Göran Öfverström
1 ökl, 1ökk, ck, 2 bh
Molly, Hans Johansson
1 Jkl, 1 Jkk, ck, cert, 1 bt, BIR, BIS I
Styggbergets Eija, Göran Eriksson
1 Jkl, 2 Jkk, ck, cert, 2 bt
Röjbackens Laika, Andreas Hallin
1 ökl, 2 ökk
Tapperdalens Isa, Ulf Persson
1 ökl, 1 ökk, ck 3 bt
Göran Eriksson

Jaktprovet i Skinnskatteberg blev inställt tidigt samma dag det skulle utföras. Till provet i Grängesberg
kom två hundar. Tim Lindkvist Domarboskogens
Cacke som tog ett andra pris på 68p. Med på provet
var även Börje Neva-Jounis tik Tallens Tina 29p.
Provet i Bjärsjö skulle två hundar starta men blev
inställt pga. vargförekomst. På rörliga prov har det
startat fyra hundar. Tindra. tredje pris 55p, ägare
Conny Fagrell. Röjbackens Kim, tredje pris 51p:
ägare Kaj Ekroos. Predators Irja. tredje pris 54p:
ägare Tomas Salander. Busjögläntans Dixie, Första
pris 81p: ägare Per Persson. Vill säga tack till Roland
Fors som ställt upp som provledare!

Jakt utan bössa...
Men ändå fågel i säcken!

Jag och finnspetsen Nelli, 2 år, skulle bara ut och
ta en skidtur. Efter bara några kilometer fick hon
tag på en orrhöna som flyttar sig tre gånger. Den
tredje gången blev det riktigt ståndskall. Jag började
smyga, precis som på vanlig fågeljakt, tittar försiktigt med kikaren, men är tvungen att krypa närmare
för att se vart fågeln sitter. När jag kommer ca 15
meter från trädet reser jag mig försiktigt och tänker;
kan det vara en ekorre?!
Tar sedan några försiktiga steg framåt, och vips
så flyger det en orrhöna ur trädet snett ner mot
marken. Tiken är inte sen att kasta sig över fågeln
när den sveper förbi den snötäckta marken.
Mycket beröm och naturligtvis en efterlängtad
smakbit väntade nu Nelli. Smygjakten varade i
ca 25 minuter. Ett mycket ovanligt, men ändå ett
riktigt roligt slut på jakt året som innehöll många
roliga minnen: någon fågel med bössa, en utan,
bom och ett sprucket ögonbryn! Hälsningar från
Dalaskogarna!
Björne Hagström, Gagnef 8/2-08
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0971/102 36 Org nr: 894701-2806
Adress: Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk. Hemsida: http://www.ssf-spetsar.nu
Styrelsen
Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com
Vice ordförande
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Sekreterare
Ove Sjöström. Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, Tel. 0970/20208,e-post: ove.sjostrom@telia.com
Vice sekreterare
Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå,Tel: 0920/301 37
Kassör
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp. Tel:0293-127 02, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com
Ledamot
Börje Svensson, Alderkittsvägen 32, 792 90 Sollerön, tel. 0250-222 80, e-post sarlarsgard@hotmail.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg , Söderhamn, Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur,
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Avelsrådskommitté
Sammankallande - Birger Backebjörk
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel 0975-510 05, e-post: b.backebjork@imeganet.se
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net
Finsk spets, valphänvisning:
Daniel Byqvist, Vik 9244, 821 41 Bollnäs, tel. 0278-230 07, e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954 - 146 24, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940 – 557 54, 070 – 688 45 53, e-post: alf.borgstrom@
vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977 – 102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se
Priskommitté
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post bengt.per@telia.com
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17, e-post jaaan@swipnet.se
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan Ove Sjöström, adress se ovan och Ivar Karkiainen, adress se ovan
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström,Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget,Tel: 0970/20208, e-post ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,Parakkag 14,980 10 Vittangi, Tel: 0981/10767, e-post stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910 – 58 05 20, e-post l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust och Inland
Postgiro: 98 04 77-4
Ordförande: Matti Rimpisalo Ångsågenvägen 2 950 40 Töre Tel: 073-0249002, matti.rimpisalo@dynamate.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-30137, e-post 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-20559, e-post silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Postgiro: 48 95 27-2
Ordförande: Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6649570, per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Fredrick Forsgren Punktv.3 954 31 Gammelstad Tel: 0920-251717, 070-5755869,skogsfredrick@hotmail.com
Kassör: Krister Willman, Villebrådstigen 14, 974 55 Luleå. Tel: 0920-663 18, 070-686 63 18, e-post christer.villman@teila.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. Tel: 0934-10987
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln. Tel: 0933-310 66e-post: tj@vindeln.net
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordförande: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman, tel. 0951-107 32, e-post: pepe13@handelsbanken.se
Sekreterare: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Fredrik Söderlund, Västeralnö 195, 894 95 Moliden, tel. 0660-37 90 69, e-post fredriksoderlund@tele2.se
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50 Backe. Tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. Tel: 0660-516 12
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-30346, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson, Havsnäs 580, 833 95 Strömsund, tel. 0670-31000, 070-257 13 27
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, tel. 0691-66 32 20, e-post spetsgardens@glocalnet.net
Sekreterare: Egon Rongdén, Berglundavägen 1, 860 30 Sörberge, tel 060-570062, 0705-131433, egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 060-409 72, e-post matti.tovela@metso.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Anders Näslund, Lyckovägen 2, 820 41 Färila, tel. 0651 – 210 06, e-post: anders.naslund@wmdata.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651 – 472 01, e-post: ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel: 0250-41088, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280 – 718 96
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Tomas Salander, Ludvikavägen 8, Björsjö, 771 90 Ludvika. tel. 0240 – 30001, tomas.salander@skogssallskapet.se
Sekreterare: Carin Simonsson, Smedsvägen 9, 772 40 Grängesberg, tel. 0240 – 22118, e-post carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen. Tel: 0240-31112 e-post:styggberget@hotmail.com
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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 SOLLEFTEÅ

Curry med Daniel Holmqvist äg. Kenneth Holmqvist
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