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Egon Rongdén

Egon Rongdén heter jag 
och blev invald i riks-
styrelsen vid det extra 
årsmötet i Åsele i juni 
2009. Själv fastnade jag 
för denna jaktform som 
relativt ung och skaffade min första spets 1982. Jag 
har haft hanhundar med olika förtjänster och brister 
men som alla gillat att jaga och har fungerat någor-
lunda i skogen. 
Då jag jobbpendlade, både i Sverige och utomlands, 
dröjde det till 2002 innan jag engagerade jag mig 
i SSF (Medelpad). Nu är jag verksam som jakt-
provsdomare och provledare liksom ordförande i 
lokalklubben.
Arbetet i riksstyrelsen har alltså inte varit långt – dock 
stundtals intensivt. Arbetet med digitalisering av re-
gelpärmen var ett ”hundjobb”, som förhoppningsvis 
ska underlätta arbetet i lokalklubbarna. 
Ett viktigt arbete har påbörjats på initiativ av den 
finska klubben med utvecklingen av samarbetsavtal 
mellan specialklubbarna i Finland, Norge och 
Sverige. Avtalets ändamål är att gynna avelsarbetet 
för båda raserna i enlighet med rasstandarder och 
avelsstrategier, att öka kraften i bekämpningen av 
ärftliga sjukdomar genom ett utbyte av informa-
tion mellan klubbarna i respektive land samt att öka 
rasernas genpopulation genom att främja avelssa-
marbete mellan uppfödarna i respektive land.
Vi står inför en revidering av reglerna för jaktprov 
som ska komma att gälla fr.o.m. 2012 och provre-
gelkommittén har inför denna revidering skickat 
ut en förfrågan till lokalklubbarna (finns också up-
plagd på www.tradskallare.se). Tanken med denna 
förfrågan är att fånga upp kloka synpunkter som 
bidrar till våra rasers jaktliga utveckling.  Sedan ti-
digare vet vi att frågan om, och i så fall hur, pejl ska 
kunna hanteras är en fråga som engagerar. Ta alltså 
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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.

Vill du bli medlem 
i Specialklubben För Skällande fågelhundar?

...eller adressändra?

Kontakta vår medlemshanterare:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

Tel. 0293-127 02, e-post: 097310280@telia.com

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2010 ..................... 10 februari ............................................15 mars 
2/2010  .................... 10 maj  ..................................................15 juni
3/2010 ..................... 1 september ..........................................20 september
4/2010 ..................... 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.

Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.

Illustratör: Leif Holmqvist

Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-
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chansen att diskutera provreglerna i lokalklubben 
och lämna synpunkter till provregelkommittén se-
nast den sista mars.
Diskussionen i SSF är stundtals het och ändå är vi, 
gissar jag, till 99,9% överens om det mesta; vi älskar 
denna jaktform och våra vakna, jaktsugna och vack-
ra spetsar. Förutom detta vi har gemensamt finns ju 

Ekonomin 2009
Det har ju hänt en hel del inom klubben under 2009 som alla kanske vet och med de ökade kostnaderna till 
följd av detta är det glädjande att kunna redovisa ett plus för 2009. Hur stort det blir kommer att redovisas 
under fullmäktigemötet i Storuman.
Medlemsantalet har varit i stort sett oförändrat och vi har under 2009 haft 1933 stycken medlemmar. 
Det ser även bra ut för 2010 där inbetalningarna av medlemsavgifterna fortsätter att inkomma. I skrivande 
stund har cirka 75% betalat in avgiften. Detta är glädjande för ju fler som betalar i tid, desto färre påmin-
nelser kommer att skickas och med en mindre kostnad för Klubbarna i landet som följd.

Ledare forts... SSF i syfte att förvalta och utveckla våra raser – och 
hur det ska gå till har vi ibland olika mening om. De 
ska vara duktiga i skogen, vara friska och se bra ut 
samt vara mentalt stabila och tillgängliga… enkelt, 
eller hur? Nej, självklart inte. För att framgångsrikt 
förvalta och utveckla våra raser behöver varje valp-
kull bli bättre än medeltalet för rasen – en vision att 
ödmjukt ta av sig hatten för!

Egon Rongdén

SAMMANSTÄLLNING MEDLEMMAR 2009
KLUBB 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Övre Norrbotten 141 163 155 166 164 164

Norrbottens Kust o Inland 134 131 135 139 147 143

Nedre Norrbotten 191 204 209 185 177 165

Västerbottens Kustland 185 197 196 190 188 175

Västerbottens Lappmarker 230 247 263 257 259 257

Ångermanland 125 134 132 134 130 126

Jämtland/Härjedalen 243 261 258 231 239 231

Medelpad 113 114 99 92 100 114

Gävleborg 175 167 171 176 170 175

Mellansverige 281 295 291 278 286 304

Sydsverige 93 96 90 81 76 79

Totalt 1911 2009 1999 1929 1936 1933

Medlemsutveckling under 2009
Under 2009 har antalet medlemmar varit konstant. En liten minskning med tre medlemmar totalt under 
året. Det som kan säga om utvecklingen, är att den verksamhet som finns ovan odlingsgränsen och i den 
norra delen av landet minskar och att den södra delen ökar.

Ivar Karkiainen. Kassör SSF
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Utställningar 2010
 

28 mars  .............  Åsele  ............... Lappmarken
11 april  ..............  Storuman  ....... Lappmarken 
18 april  .............  Stöde  .............. Medelpad 
29 maj ................  Östersund  ...... Jämtland/Härjedalen  
6 juni  .................  Alfta  ................ Gävleborg  
7 augusti  ...........  Malung  ........... Mellansverige  
27 november  ....  Arvidsjaur  ...... Nedre Norrbotten  
27 november  ....  Vemdalen  ....... Jämt/Härjedalen 
5 december  .......  Matfors  ........... Medelpad 

Raskompendiet för Finsk Spets
Kommentar till tänder
I detta nummer skriver två av våra mest rutinerade 
exteriördomare om tänder och avsaknad av tänder 
vad gäller den Finska spetsen och den formuler-
ing som exteriörkommittén under två år arbetade 
fram. Avelsråden för Finsk Spets ger sin syn, och 
exteriörkommittén presenterar ett lättfattligt och 
överskådligt material på hur det sett ut med tänder 
på utställningar under 2009.
Detta material skapar nu en plattform för att om 
något år kunna göra en utvärdering på om den 
uppstramade texten i kommentarerna var bra eller 
inte.
Materialet från exteriörkommittén visar på ett be-
hov av ett ”körschema” som delas ut till de tjänst-
görande ringsekreterare på våra utställningar, detta 
ska då innehålla instruktioner om att begära en 
precisering av vilka tänder som saknas i domarens 
kritik av den enskilda hunden som råkar sakna tän-
der. Tyvärr är det så idag att hela 40% av de hundar 
som saknar tänder, där har domaren inte specifi cerat 
vilka som saknas. Vi kommer aldrig att få en 100%-
ig träff  men att halvera 40% till 20% är väl en rimlig 
miniminivå.
När det sker en uppstramning av en rasstandard 
eller kommentarer till en rasstandard så sker ju detta 
på grund av att det under en längre tid inkommit 
kritik på det som gällt fram till dess. Det gäller färg-
er på Norrbottenspetsen och det gäller kommentar 
till tänder på Finska spetsen. Att genomföra sådana 
ändringar är inget man tar fram på en kaff erast, det 
är ett arbete som innebär många kontakter och om-
formuleringar. Förslag skapas, diskuteras, exteriör-
domare kontaktas och kommer med synpunkter 

och till slut bollas formuleringen mot SKK, som 
alltid har en tung röst i hur det ska formuleras för 
att vara korrekt.
Det viktiga för framtiden är att utreda om Finska 
Spetsens avsaknad av tänder verkligen kan klassas 
som ett problem eller inte. Här har vi nu ett mate-
rial att börja arbeta med, för att framgent årligen 
kunna redovisa att så här ser det ut på våra utställda 
hundar. Givetvis kommer vi att få ett mörkertal på 
de hundar som saknar ett fl ertal tänder och av den 
anledningen inte kommer till en utställning. En 
målsättning är att de underlag som exteriörkom-
mittén får fram genom att granska kritiklappar från 
utställningar, ska samköras med de tandstatusintyg 
som kommer in till avelsråden, hur detta ska ske 
och hur man sammanställer detta är vi idag inte helt 
klara på. Det kan ta lite tid men vi hoppas kunna 
lösa detta.
Dessa frågor som allt annat har anhängare och mot-
ståndare och det kommer att kontinuerligt debat-
teras, och så ska det vara i ett demokratiskt förening-
sliv. Vissa frågor kan åtgärdas omedelbart och andra 
kräver några års utvärdering innan man kan se ett 
resultat.
Nu har fl era fått utrycka sig i ett antal mycket sak-
liga och informativa debatter i detta ämne tänder, 
riksstyrelsen har haft sin kommentar i nr. 4 2009. 
En önskan från mig som ansvarig utgivare är att 
vi nu att vi i ståndskall nu lämnar plats för andra 
ämnen, för att gärna återuppta tänderna när vi har 
nästa års sammanställning av resultat vad gäller ut-
ställda hundar och avsaknad av tänder redovisat.
Någon förändring av nuvarande text kommer i vart 
fall inte att ske undertiden fram till nästa utvärder-
ing. Då får vi se vad den säger.

Mvh Lennart Jönsson
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Morautställningen 
2010-02-07

Det blev ingen lyckad dag för de nio 
Norrbottenspetsar, som deltog i utställningen. 
Besvikelsen syntes tydligt då en hund, som på en 
tidigare utställning bedömts BIS nu fick nöja sig 
med ett 2:a pris på grund av den nya rasstandarden 
som trätt i kraft. Ingen Norrbottenspets gick län-
gre än till ett 1:a pris.

Större lycka hade de 22 deltagande Finska spet-
sarna, framförallt tikarna, som nästan alla hade 
hög kvalitet. Det blev ett intressant huvudbry för 
utställningsdomaren Mats Jonsson att välja ut den 
vackraste Finska spetsen. Segrade till slut gjorde en 
mycket vacker tik vid namn Anunds Pulmu, som i 
ringen ledsagades av en mycket stolt matte Renate 
Klaunes Olsen, Årjäng. Ett stort grattis till det vin-
nande ekipaget!

Det var en onödigt kall morgon och den sol vi alla 
såg fram emot, som skulle värma oss, skymdes för 
det mesta av oss. Men med rätt klädsel, ett gott 
humör och ett par värmande brasor förflöt förmid-
dagen utan några incidenter.

Tack till domare och ringsekreterare för ett bra jobb. 
Ett stort tack också till övriga medhjälpare och Bosse 
Kånåhols för Er idella insats. Den är ovärderlig!

Arrangören vill också rikta ett tack till Orsa Outdoor 
AB för den förnämliga prissamlingen som skänkts 
till vår utställning.

Fullständig resultatlista finns som vanligt på lo-
kalklubben Mellansveriges hemsida: 
www.ssf-mellansverige.se

SSF Mellansverige
Inge Groop

Jaktprov Matfors/Gnarp 
27--29 november

Höstens sista ordinarie jaktprov i SSF Medelpad 
hölls sydväst om Sundsvall. Förhållandena var 
svåra med gråväder och skygg fågel. Totalt noter-
ades 1,2 fåglar/prov. 

Kolåsens Ita
Äg/foto: Margareta och Olle Svelander

Endast en hund lyckades bemästra förhållandena 
och gå till pris. 
Vackeråsens Tuva
Ägare Per-Ove Bergman, gjorde det ordentligt och 
lyckades erövra ett första pris med 76 poäng. 

Tuva erövrade därigenom också jaktchampionatet 
Vi gratulererar! 
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Resultat 
Predatorjakttävlingen 
2009 
SSF/Västerbottens kustland

Berth Lundström, Hörnsjö
12 rävar, 4 grävlingar, 3 minkar och 65 kråkfåglar 
=1515 poäng.
Valter Holmberg, Kvarnlund
12 mårdar, 2 rävar, 2 minkar och 6 kråkfåglar 
=1110 poäng.
Lars Vikström, Risbäck
7 mårdar = 490 poäng.
Erik Holmberg, Tavelsjö
3 rävar, 2 mårdar och 12 kråkfåglar = 410 poäng.
Martin Svärd, Robertsfors
1 räv, 1 mård, 1 grävling = 190 poäng.
Mikael Linberg, Lövånger
1 räv, 1 mård = 140 poäng.
Thomas Persson, Sollefteå
1 mård = 70 poäng.

Vid prisutdelningen närvarade Berth Lundström, 
Hörnsjö som än en gång belade 1;a platsen. Med på 
bilden är också Lars Vikström, Risbäck som 3:e pris-
tagare. Valter Holmberg, Kvarnlund, ej närvarande 
vid prisutdelningen upprepade fjolårets bravad och 
tog andra placeringen. Alla tre får som uppmuntran 
för god predatorjakt var sin mårdfälla och en kamo-
flagekeps.

Vi fortsätter med predatorjakten även under in-
nevarande år, och resultat uppnådda under kalen-
deråret rapporteras till:
Martin svärd, näverstigen 16, 915 31 Robertsfors.
Jag vill ha era resultat senast 5 januari 2011.

 
Poängskala för fångat/skjutit vilt:
• Räv 70 poäng
• Mård 70 poäng
• Grävling 50 poäng
• Mink 50 poäng
• Kråkfågel 5 poäng

 

.
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staffans ruta
Finnspetsen och tänder.
Läste i senaste Ståndskall Stig Brännvalls frågeställningar angående den fi nska spetsens problem med tandbortfall 
och de olika signaler som fi nns i frågan med tanke på Lena Finnes uttalande vid domarkonferensen i Söråker.
På en väsentlig punkt så minns Stig fel! Under början av 1980 så började en del domare att räkna tänder vid 
bedömningen av fi nsk spets, saknades det någon enda tand så sänktes hundens pris till ett andra pris. Detta 
enkla sätt att döma hundar på praktiserades inte av de på rasen mera kunniga domarna. Inför domarkonferens i 
Hudiksvall fi ck jag styrelsens uppdrag att försöka få ordning på två saker:
1. Hur skulle avvikande mankhöjd på norrbottenspetsen tillämpas 
 (Rasstandarden angav på den tiden endast idealhöjder).

2. Hur skall man ställa sig till hundar som saknar tänder.

Innan konferens började så kallade jag ”SSF-domarna” till ett sammanträde så att åtminstone vi skulle vara överens 
om tillämpningarna innan konferensen startade. Med på mötet var bl. a. Stig. Där kom vi överens om att 1-4 pre-
molarer kunde få saknas innan prisnedsättning tillämpades. Bortfall av andra tänder har ju alltid varit prisnedsät-
tande, det är åtminstone vad äldre fi nska domare lärt mig under min utbildning och vilket jag sedan dess försökt 
att tillämpa. Jag har varit med på samtliga domarkonferenser för skällande fågelhundar och älghundar som hållits 
i landet med undantag av den i Arlanda 1995. Om man där luckrade upp det tidigare beslutet till - Avsaknaden av 
4 kindtänder utan närmare precisering – är utanför min kunskap, men verkar mindre troligt. Min uppfattning av 
Lena Finnes uttalande var hur fi nska domare tillämpade problematiken med avsaknaden av premolarer och inte 
hur vi bör göra. Men detta framgår ju inte tillräckligt tydligt, så min första tanke, när protokollet kom, var: 
”Vem f-n har justerat detta från vår sida?”
I Ståndskall kan vi läsa den fi nska exteriörkommitténs uttalande i denna fråga. Där fi nns ingen precisering av vilka 
tänder som får saknas. Nu är ju som bekant en specialklubbs direktiv och hur domarkåren sedan tillämpar dessa 
inte alltid i samklang, vilket kan bottna i olika orsaker. Hur stort intresset är för en specifi k ras, hur rutinerad 
man är på just den rasen osv. Under senare år har jag ställt ut min hund ett antal gånger i Finland och på SKK:s 
utställningar i Sverige och ingen gång har någon kollat antalet tänder på hunden.
 I vårt nya raskompendium för fi nsk spets har klubben nu infört en skärpning, som om den vore lite mera precis, 
kan liknas vid den som norrmännen önskar domarna skall tillämpa för gråhund.
I vilket fall som helst, så spreds sig ryktet om att en skärpning var på gång med vindens hastighet över fi nnspets-
sverige, så när jag kom till Norge 14 dagar senare för att döma på deras riksutställning, så var där fl era svenska 
hundar vars ägare visste om skärpningen och vars hundar saknade p2-or, men att specialklubben där fortfarande 
tillämpade vår gamla riktlinje att 1-4 premolarer får saknas! Märk väl att då fanns ännu inte något raskompendium 
att köpa.
Varför är det nu så viktigt det här med tänder? Det behövs inte något speciellt tandgarnityr för att leva på hund-
kulor uppblötta i vatten. Enligt de senaste forskningsrönen har man konstaterat att samtliga hundraser härstam-
mar från den kinesiska vargen. Troligen har hunden verkat i människans tjänst mellan 15-40.000 år. Under 
denna enorma tidsperiod så har våra hundar utsatts allehanda experiment. För att behålla en sund hund, bör alla 
kroppsdelar fi nnas i behåll. Framtänderna användes till pälsvård, en varg med en dålig uppsättning framtänder 
kommer så småningom att duka under för angrepp av ohyra. Hörntänder måste fi nnas för att gripa ett byte, 
större premolarer och molarer för att krossa och tugga i sig bytet. Vargen lever under ett stenhårt urvalstryck. 
Tamhunden i vårt moderna välfärdssamhälle har det så väl förspänt att den i princip är utsatt för ett enda urval, 
att få fortplanta sig eller ej.
Om vi under sådana omständigheter släpper på kravet att ursprungets alla delar skall fi nnas, så kommer det i 
slutändan inte fi nnas någon ände på hur degenererade våra hundar kan bli! 
Jaha, tänker någon, skall vi nu skärpa tandkravet ytterligare? Svar: Nej! 
Man har konstaterat att även vargkranier kan sakna P-ettor!

Vad är då slutsatsen av denna diskussion? Vad kan klubben göra mera? Som jag ser det så fi nns det bara en enda 
sak: Sänd dessa båda nya raskompendier till samtliga svenska utställningsdomare som får döma våra raser! Ty även 
om vi aldrig kommer tillrätta med olikheter i bedömningar och tillämpningar, så kan det endast bli bättre ty kun-
skap skadar aldrig.                                                                                                                       Staff an Forslund.
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Hundutställning Östersund
Lördagen den 29 Maj

SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för 
finsk- och norrbottenspets i samarrangemang med Älghundsklubben Jämtland/Härjedalen.

Plats: Flottiljområdet på gamla F4.
Domare: Stig Brännvall. 

Anmälan och upplysningar: 
Senast fredag den 14 maj till: 

Lennart Jönsson Nyvägen 9  830 51  Offerdal. 0640-32157, 070-6576738. jonssonsel@telia.com  
Använd anmälningsblankett som bifogas Ståndskall eller den som finns på hemsidan. 

Fullständigt ifylld. PM med tider, nummerlapp och väginformation skickas ut 
under veckan före utställningen.

Avgifter: Valpklass 4-9 mån. samt Championklass gratis. Övriga klasser 250: -
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens pg:13 70 11-3.

Obs!! Jakthundsklass från 15 mån. fylld dagen före. 
Servering finns inom området.

Välkomna och lycka till.

Halvsyskonen SUCH Bratthögens Keja och SJCH Bratthögens Nisse-Karlsson.
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Mera tänder....
I senaste numret av Ståndskall 4/2009 gjorde 
jag ett försök att få ett klarläggande av hur 
tandbortfall hos finsk spets skall hanteras vid 
utställningar. Frågeställningen föranleddes 
av att i det framtagna nya raskompendiet för 
finsk spets står att bortfall av tänder utöver 
p1 är prisnedsättande. Vid den genomförda 
exterördomarkonferensen framförde den som 
föredrog rasen att enligt finskt synsätt skall 
man inte räkna tänder och prisnedsättning 
först skall ske om tandraden är tom.

Självklart hade jag förväntat mig att styrelsen skulle 
inse det olyckliga i det som inträffat och omgående 
göra ett tillrättaläggande. Men icke så, styrelsen 
menar att vad som framfördes på konferensen inte 
skall uppfattas som dubbla budskap eftersom ingen 
reagerade trots att man haft materialet utsänt i förväg. 
Vid konferensen behandlades elva hundraser och 
det är verkligen inte rimligt att begära att deltagarna 
är inlästa på alla detaljer på samtliga raser.
Verkligheten är ju att det är SSF:s styrelse som inför 
konferensen när det nya raskompendiet togs fram 
beslutade om dom nya tandreglerna, godkände 
innehållet i kompendiet innan det gick till tryckning. 
Styrelsen var också representerad på konferensen 
både av sin avgående och tillträdande ordförande 
samt en medlem i klubbens exteriörkommitte. Borde 
inte den som nyss tagit beslutet vara den som först 
reagerar när det framförs riktlinjer som så drastiskt 
avviker från vad man själv beslutat. Personligen 
reagerade jag över vad som framfördes men 
eftersom jag inte är helt överens med kompendiets 
text och bildmaterial hade jag bestämt mig för att 
ligga lågt och vid detta tillfälle visa lojalitet mot SSF. 
Dessutom tar man för givet att det som framförs 
av en utsedd föreläsare från rasens hemland är det 
som framgent skall gälla. Även om styrelsen inte 

vill kännas vid dubbla budskap så kvarstår fakta, 
protokollet från konferensen med budskapet att 
inte räkna tänder på finskspets sitter idag i alla 
exterördomares utställningspärm.
Styrelsen presenterar sedan Finska 
spetshundsklubbens hållning till tänder och här 
kommer då en tredje variant.

Fattas flera tänder ger sänkt prisvalör med en 
grad. Större tandbortfall ger sänkt prisvalör 
med två grader.

Frågan blir då vad är flera tänder? För mig är en tand 
en tand och två tänder är flera tänder. Det betyder 
att om två tänder saknas är det prisnedsättande. Det 
ovan sagda innebär också att man inte tar någon 
som helst hänsyn till vilken tand som saknas p1 eller 
p3, p4 alltså även de stora kindtänderna.
Större tandbortfall vad är det? Fem, tio eller femton 
tänder? 

Från att under en lång tid ha haft tandregler som 
har varit kända, accepterade av både domare, 
uppfödare och hundägare, om än kanske något 
generösa utifrån dagsläget har vi idag hamnat i en 
situation med flera bud motstridiga och svårtolkade. 
Personligen kommer jag fortsättningsvis att använda 
en fjärde variant nämligen vad som står skrivet i 
rasstandarden.

”Tänderna skall vara väl utvecklade och 
symmetriskt ansatta. Normalt tandschema. Väl 
slutet saxbett.”
”Varje avvikelse från standarden är fel och 
skall bedömas i förhållande till graden av 
avvikelse.” 

Styrelsen påpekar att undertecknad (för övrigt i 
likhet med flertalet exteriördomare) inte deltagit i 
framtagandet av raskompendiet för finskspets och 
det är korrekt. Har svårt att se vad detta skulle ha 
för betydelse i sammanhanget. Däremot har jag 
medverkat efter bästa förmåga när motsvarande 
raskompendie för norrbottenspets kom till. Och jag 
är faktiskt riktigt nöjd med resultatet.

Stig Brännvall
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Provledarrapport 
Vittangi 17-18/10 2009 

Den 17-18 oktober var det dags för jaktprov i 
Vittangi med omnejd. Vädret makter hade visat 
sig vara nyckfulla denna höst med ömsom kyla och 
värme, snö och regn. Detta hade inför provhelgen 
resulterat i allt från barmark till ca. 10 cm frusen 
snö på provrutorna. Till detta ska läggas en relativt 
skral fågeltillgång.

Lördag 17/10 
Trotts detta kom 3 hundar till start på lördag. Bäst 
lyckades Hakojen Tippa som med 3 fåglar, 3 finnan-
den och 1 fullt jobb skrapade ihop 61 poäng och 
ett 3:e pris. Näst bäst blev norrbottensspetstiken 
Kvickhems Fia med 25 poäng. Fia hittade en fågel 
som snabbt bytte kommun. Tredje hund för dagen 
blev Ricko, som hade 3 fåglar varav ett finnande 
men med felmarkering vilket renderade 17 poäng.

Elevjakt i Dorotea
Under vecka 35 och 36 pågick det elevjakt för elever från Naturbruksgymnasiet i Ljusdal (årskurs 3, inrikt-
ning jakt). Det var totalt 12 stycken elever som fick prova på jakt med trädskällare under de veckor som 
jakten pågick. Flera av eleverna fick smyga fram på ståndskall, där en och annan fågel hamnade i grytan. 
Fågeltillgången var bättre än året innan och hundarna hittade flera kullar trots att vi upplevde sommarvärme 
under flera dagar. Markerna var upplåtna utav Rönnbergs jaktlag och SCA.

Text och foto Lauri Keränen  

Söndag 18/10
För dagen rådde samma yttre förutsättningar som 
på lördag. Helgens högsta resultat stod Kvickhems 
Fia för med 71 poäng och ett 2:a pris. Två fulla 
jobb efter 4 timmar och hopp om ett förstapris 
grusades i slutminuterna då provgruppen stötte 

en höna själva. För Ricko 
blev det 38 poäng med ett 
finnande och ett primär-
skall. Hönan satte sig 20 
meter från provgruppen 
men tålde bara två skall in-
nan den valde att fortsätta 
sin resa.

Vi vill tack hundförare 
och domare för deras 

insatser.

På bilden poserar en stolt Daniel Jonsson (blivande finskspetsägare?) från Östavall med två skjutna fåglar, 
båda för tiken Outakeinon Wenla under förmiddagsjakt. 

1�



sUCH aya 
S 50993/2007
e. Jerry N 09471/04 u. Kiira N 23301/05
Uppfödare: Harald Flaen, Åseral Norge
Ägare: Per Blombacke, Malmberget
Jaktprov: 
Porjus 20081025, 72 poäng, Ove Sjöström
Utställning:
 20081122 Arvidsjaur CERT, S. Brännvall
20090704 Piteå CERT CACIB  BIR, E-B Nordin
20100206  SSF Nat Jokkmokk CERT, S. Brännvall

sJCH  KOlåsENs EXY              
S 21369/2004
e SUCH Rämäkän Riku  
u SUCH SJCH Kolåsens Eija
Ägare/uppfödare: Boris Sandström, Bredbyn
Utställning:
Bredbyn 20080223 2:a jkl   
Jaktmeriter:
Skorped        20071023  1:a     80p
Omsjö          20080817  1:a     79p
Backe           20090818  1:a      75p

sUCH sJCH KOlåsENs PEllO 
S39687/2001
e. SJCH FINJCH Korvenpellon Jerry
u. Kolåsens Pyry
Ägare/uppfödare: Boris Sandströ Bredbyn
Utställning:
Bredbyn                            050219     CERT
Torpshammar                   050313     CERT 
Sandviken Östersund        050528     CERT
Jaktmeriter:
Kullsta                              031128      1:a  75p
Bredbyn                            041028      1:a  78p
Backe                                091008      1:a  82p
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sJCH sörlidbäckens Curry
S20029/2006
e. SUCH SJCH Börknäs Kirro
u. SJCH Sörlidbäckens Aya
Ägare: Kenneth Holmqvist, Lycksele
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Jaktprov: 
1:a 79p Åsele 2008 utlyst
1:a 76p Vilhelmina 2008 utlyst
1a 76p Åsele 2009 utlyst
Utställning:
1:a jkl Storuman 2008

sUCH Bratthögens Keja 
S32794/2005
E. Such Nuch Intuch Pluto
U. Such Bratthögens Rexie
Ägare/uppfödare: 
Nils Söderberg, Kenneth Carlsson, Vemdalen
Utställning: 
07-11-24 Vemdalen, Cert, Bir
07-12-02 Matfors, Cert Bim
08-11-29 Vemdalen, Cert, Bim
Jaktprov:    
09-08-26 Norderåsen 2:a 72p

sJCH sUCH Utterdalens Pajjo
S26326/2006 
E. SJCH SUCH Friesgårdens Remo
U. SJCH SUCH Tjärstubbens Yksi
Ägare: Mats-Olof Mattsson, Backe
Uppfödare: Sonia och Ulf Jonsson, Backe
Utställningar:
081207 Cert. Matfors
090329 Cert. Järvsö
090418 Cert. Storuman
Jaktprov:
080823 Skorped 77p
090818 Backe 76p
091017 Backe 78p
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sJCH Kolgårdens Troj  
S 62453/2003
e. SUCH Skarbergets Jaxon
u. Jomobackens Sindy
Ägare: Jan Ludvigsson, Kiruna
Uppfödare: Björn Karlsson, Vilhelmina
Utställning:
050325  Kalix  1:a
 Jaktprov:
081101 utlyst  Porjus 79p
091010 utlyst  Porjus 81p
091011 utlyst  Porjus 80p

sJCH sUCH Tjäder fi ghtens Troja 
S23989/2005
S20944/2000 Uppfl ogets Mikko
S18524/98 SJCH SUCH Bielites Ritza 
Ägare:/Uppfödare: Berith Johansson Åsele
Jaktprov:
 20060819   88 P  Åsele utlyst
20060823   83 P  Rörligt
20060927   75 p Rörligt
Utställning 
20070616 Vännäs  cert
20080127 Robertfors cert
20090214 Bredbyn cert

sUCH Bietarbaktes Nelli
S24528/2006 
e. SUCH SJCH Latanjarkas Ruff 
u. SUCH SJCH Bielites Pexi
Ägare: Björne Hagström, Gagnef
Uppfödare: Kjell Rosberg, Sorsele
Jaktprov:
08-10-04, 65p Rörligt, Storuman
08-09-07, 61p Utlyst, Grängesberg
09-09-18, 70p Rörligt, Leksand
Utställning:
09-02-08, Cert, Mora
09-03-29, Cert, Harsa
09-04-26, Cert, (Bir,Bis), Stöde
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Information från 

aVElsRåDEN
Finskspets

Valpregistrering
Valpregistreringen för året är nu klar och visar att 255 valpar registrerats under 2009. Av dessa är 123 tikar 
och 132 hanar. Fler fakta och kommentarer runt detta kommer att finns i avelsrådens rapport för 2009 till 
styrelsen. 
Patellastatistik
Här nedan följer lite uppdaterad patella statistik från både Sverige och Finland. Vi börjar med siffror om 
undersökningsfrekvensen i respektive land kopplat till antalet registreringar per år.
År    1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   
Sv     21 %   18 %  21 %   26 %  20 %   29 %  24 %   25 %   22 %   22 %  14 %
Fin    11 %   9 %    12 %   12 %  14 %   15 %  18%    17 %   14 %   11 %    4 %      
I Sverige har vi stadigt legat på drygt 20 % undersökta hundar per registreringsår medan man ligger lägre i 
Finland (ca.10-15 %). I och med att knäledsfel är uppmärksammat och ett relativt stort problem, skulle vi 
nog behöva ligga över 50 % och mer i undersökningsfrekvens inom rasen. Detta för att få en bättre bild av 
utbredningen i rasen, och för att minska riskerna i avel och avelsrådgivning. 
Tittar man då på trenden över antal konstaterat sjuka individer kopplat till undersökta individer ser det ut 
enligt följande i Sverige respektive Finland:
År    1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008
Sv      8 %   11 %     9 %    8 %     0 %     2 %     6 %    5 %    3 %      4 %   9 %
Fin     2 %     3 %     7 %    3 %     4 %     4 %     7 %    5 %    3 %    11 %   0 %
Den svenska statistiken har kompletterats med de hundar som rapporterats in direkt till avelsråden via 
sjukdomsenkäten eller på annat sätt. Det betyder att de inte finns med i det centralregistrerade materialet 
hos SKK. Räknar man på antalet kända fall från 1990 till 2008 är det totalt 59 fall. Av dessa 59 fall är 41 
registrerade hos SKK, samt då ytterligare 18 fall som ”bara” rapporterats till avelsråden. Det betyder att 30 
% inte har registrerats den ”rätta” vägen. Det tycker vi är en mycket oroande och hög siffra. Hur stort är då 
mörkertalet i övrigt?
Att det inta gått den rätta vägen kan bero på flera orsaker, exempelvis kan individen ha varit under året när 
knäledsfel konstaterats, och därmed inte gått att registrera hos SKK. Det kan också vara så att hunden avli-
vats snabbt då en ej auktoriserad veterinär ställt diagnosen. Det är naturligtvis legitima orsaker, men något 
som vi stött- och stöter på allt för ofta är anlitade auktoriserade veterinär som underlåter att skicka in under-
sökningsresultatet till SKK för registrering. Detta plus de som inte vill, inte vågar eller inte har kunskapen 
och förståelsen runt ämnet, gör det svårt att bekämpa knäledsproblematiken inom rasen.

Tanddiskussion
Det har en längre tid varit en del diskussion rörande 
tandbortfall och klena underkäkar bland dom fin-
ska spetsarna. Vi har fått nya hårdare regler över hur 
tandbortfall ska bedömas och prissättas på utställn-
ingar. Ett utdrag om detta finns att läsa i ståndskall 
nr.4 2009 eller i ras kompendium för Finskspets 
2009. Det jag tänkte beröra här är funderingar runt 
tänder, avel och nedärvning samt lite om hanterin-
gen av tandfrågan hos SKK.

Allmänt om tänder
Finskspetsen ska i det normala fallet ha 42 tänder 
som vuxen. Valparna föds dock tandlösa men efter 
cirka 2 veckor börjar mjölktänderna bryta fram. 
Vid cirka 8 veckors ålder är tanduppsättningen för 
mjölktänder färdigutvecklad. Dessa ska fungera 
temporärt medan käkarna växer. De permanenta 
tänderna avlöser sen successivt mjölktänderna så 
att valpen hela tiden har en tanduppsättning som är 
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anpassad till käkarnas storlek. Mjölktänderna byts 
ut fortgående mot de permanenta tänderna mellan 
3 - 7 månaders ålder. Framtänderna byts ut vid 3-5 
månader, hörntänder och premolarer byts ut något 
senare kring 4-6 månader. De bakre kindtänderna 
(molarerna) kommer sist, vid cirka 5-7 månader. 
Tandbortfall
Tandbortfall har konstaterats hos hunddjur sen 
tusentals år tillbaka i tiden. I Nordnorge har man 
hittat ett skelett från en hund som dog för 5000 år 
sedan. Denna hund visade sig ha haft premolarbort-
fall. Med tandbortfall menar vi fortsättningsvis tän-
der som saknas och där orsakerna är ärftligt beting-
ad. Det finns nämligen andra orsaker till att tänder 
saknas. Exempelvis kan nämnas, mjölktänder som 
inte fälls i tid och som kan leda till att de perma-
nenta tänderna inte fäster ordentligt. Detta i sin tur 
kan resultera i tidig tandlossning för individen. Ett 
antal undersökningar har visat på tandbortfall hos 
hundar. En undersökning från början av 1900- talet 
av 400 hundar, visade att 18 % saknade tänder. I 
en svensk undersökning från 1921 konstaterades att 
hela 42 % av hundarna saknade tänder. Vanligast 
är bortfall av enstaka tänder och då oftast de små 
p1 eller m3.
Avel
Hanteringen för vår del när det gäller avel och av-
elsrekomendationerna i dag är att, så långt det är 
möjligt, använda fulltandade individer som mot-
part. Vidare har vi ett tak för hur många tänder som 
får saknas för att få en rekommendation eller att 
bli uppsatt som täckhund. I dagsläget är det max 4 
tänder borta utan precisering vilka. Känslan när det 
gäller de som går via oss avelsråd, är att vi oftast har 
fulltandade motparter att erbjuda. Om det någon 
gång inte blir så beror det på att uppfödaren själv 
gör ett annat val inom ramen för avelsrekomenda-
tioerna. Man ska också ha klart för sig att övriga 
sjukdomsbilder, jaktliga och exteriöra egenskaper, 
släktskap och försök att bredda aveln, vägs in i en 
helhetsbild. Någon slags uppföljning och statistik 
på hur tand läget är för vår del hoppas vi kunna 
börja arbeta fram vad tiden lider. 
Nedärvning 
Tandbortfall har konstaterats i många andra raser än 
vår. Man menar att det även kan finnas stora skill-
nader i hur tandbortfallet ser ut inom samma ras 
mellan olika länder. Det vill säga att tandbortfallet 
kan ha olika karaktär i olika länder. Det faller sig 

naturligt då avel oftast sker och har skett i mer slut-
na populationer. Inte allt för sällan inom respektive 
lands gränser eller ännu mer begränsat (se ståndskall 
nr 3 -09). Detta kan ha gjort att raserna har drivit 
genetiskt åt lite olika håll exempelvis när det gäller 
bett och tänder.
Att förekomst av tandbortfall är vanliga hos vissa 
familjer eller linjer är känt. Att avkommor drab-
bats efter föräldradjur med stort tandbortfall är 
inget ovanligt. Allt detta pekar med tydlighet mot 
att tandbortfall har stor ärftlighet. Det har också 
visat sig att om man till genetiskt belastade avelsd-
jur valde att använda felfria avelsdjur under 3 gen-
erationer såg man en snabb förbättring av bett och 
tandstatus.  
Vilken nedärvningsmodell tänderna följer är inte 
fastlagt, det kan vara så att olika raser har olika 
arvsgångar. Viss forskning pekar på att det finns 
en recessiv nedärvning för varje tand och att dessa 
nedärvs oberoende av anlagen för övriga tänder. 
Andra studier pekar mot en polygen nedärvning 
(se ståndskall nr 4 2009). Ett stort problem i av-
elsarbetet är att tandstatusen i många fall är okänd 
eller odokumenterad längre bak i stamtavlorna. Ett 
annat är att utförd tanddokumentation inte finns 
samlad exempelvis på data, vilket hade underlättat 
avelsarbetet.
SKK och tänder
Ett stort problem i arbetet med att bekämpa tand-
bortfallet i rasen är att uppsamling och bearbetning 
av faktaunderlag inte har skett metodiskt, vare sig 
hos kennelklubben eller SSF. Redan när jag tillträdde 
som avelsråd tog jag upp frågan med styrelsen och 
framförallt SKK. Svaret jag då fick från SKK var att 
frågan varit uppe flera gånger hos kennelklubben 
men alltid fått avslag. Lite luddigt förklarades det 
att bett och tänder kunde förändras under hundens 
livstid. Min följd fråga då var att, om hunden un-
dersökts i tid och visat sig vara fulltandad men sen 
tappat någon tand, borde inte individen då bära på 
tandanlaget trots att tanden saknades senare i livet. 
Det höll man med om, men längre kom jag inte då. 
Om det finns andra orsaker till att man inte vill cen-
tralregistrera tandstatus vet jag inte och har heller 
inte följt upp ärendet.
 

Från avelsråden för finskspets
Information från 

aVElsRåDEN
Finskspets
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Ögonsjukdomar
I nummer 4-09 av ståndskall var vi inne och nosade på ämnet ögonsjukdomar och då framförallt inom nor-
bottensspetsrasen. Vi nämnde också att man i Finland arbetat med detta en längre tid inom finskspetsrasen, 
i sitt så kallade PEVISA-program. Det finns ett otal olika typer av ögonsjukdomar hos våra hundar, som 
dessutom ofta uppträder i flera olika varianter. Som ett exempel kan nämnas att det troligtvis kan finnas 
hela 10-15 olika varianter inom ögonsjukdomen progressiv retinal atrofi (PRA). Ämnet är alltså ”gigantiskt” 
så denna gång tänker jag beröra bland annat katarakter, PHTVL/PHPV, centralregistrering samt redovisa 
statistik från Finland gällande just ögonsjukdomar.
Centralregistrering 
Tack vare datorns intåg i världen och centralregistrering hos kennelklubbarna så finns det idag goda 
möjligheter att följa upp och undersöka insamlad statistik inom exempelvis ögonsjukdomarnas område. 
Möjligheten att studera detta finns hos både Svenska och Finska kennelklubben då båda har centralregistre-
ring av ögondefekter. Skillnaden länderna emellan är dock att det inte ställs några krav från svensk sida på 
att undersöka finskspetsar i dag. Detta i sin tur innebär att det saknas nog med kvantitativt undersökning-
sunderlag för att kunna föra relevant statistik i Sverige över Finskspetsrasens ögonsjukdomar. 
Statistik från Finland
Tittar man på statistik över ögonsjukdomar kopplat till registreringsår från Finland, ser det ut enligt föl-
jande:

År Registrerade Undersökta Undersökta % Friska Friska % Sjuka
2000 843 103 12 % 97 94 %   6
2001 895 106 12 % 96 91 % 10
2002 899 123 14 % 114 93 %   9
2003 844 124 15 % 114 92 % 10
2004 839 152 18 % 142 93 % 10
2005 762 126 17 % 115 91 % 11
2006 805 116 14 % 109 94 %   7
2007 829   89 11 % 84 94 %   5
2008 940   37   4 % 32 86 %   5

Studerar man siffrorna ser man att sjukdomsfrekvensen ligger på 6-9 %, vilket nog får anses som oroande 
högt. Men man kanske bör beakta att i dessa siffror är alla olika konstaterade ögonsjukdomar hopslagna. 
Detta innebär exempelvis att katarakt, PHTVL/PHPV, PRA o.s.v. slås ihop och tillsammans genererar en 
hög procentandel. Varje enskild sjukdom i sig, bidrar i själva verket med allt ifrån inget till ett par fall per år. 
Dessutom bör man förstå att vissa av sjukdomarna exempelvis katarakter räknas som en grupp, men består 
av flera olika varianter, som i sin tur kan nedärvas olika. Tittar man på exempelvis sjukdomsgrupperna 
nedan så är det främst katarakter och PHTVL/PHPV som ”sticker ut” med högre frekvens. 

År Sjuka Katarakter PRA PHTVL RD övriga
2000 6 6 0 1 0 1*
2001 10 3 0 2 2 3
2002 9 4 1 3 1 1*
2003 10 6 0 3 0 2*
2004 10 2 1 3 3  1
2005 11 4 0 3 0 4
2006 7 1 0 1 3 1*
2007 5 2 0 4 0 1*
2008 5 3 0 1 0 3*

* = Flera diagnoser hos en individ. In
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Katarakt
Sjukdomsfrekvensen för katarakterna varierar i ett intervall om 1-4 % per registreringsår. Katarakt är en 
grumling av ögats lins som kan leda till total blindhet. Ett stort problem med sjukdomen är att den kan 
debutera vid olika åldrar. Det är bland annat därför som man idag kräver ett färskt ögonlysningsintyg före 
varje parning för norrbottensspetsen. 

PHTVL/PHPV 
PHTVL/PHPV ligger på samma frekvens som katarakt d.v.s.1-4 %. Sjukdomarna katarakt och PHTVL/
PHPV är relativt olika sinsemellan. Bakgrunden till defekten är att blodkärl som försörjer ögats lins med 
blod under fosterstadiet inte tillbakabildas helt. Dessa blodkärlsrester blir delvis kvar och i svåra fall kan det 
leda till blindhet. Fördelen är att PHTVL/PHPV är en rest från fosterstadiet och därmed går att upptäcka 
redan vid ett första tidigt undersökningstillfälle. I Finland får hundar med grad 1 på en 6 gradig skala an-
vändas i avel. 

Slutord 
Hur vida det är nödvändigt att börja ögonlysa finskaspetsar i Sverige är svårt att säga. Det man också måste 
fundera på är om statistiken från Finland är representativ för den svenska rasandelen. Jag kan inte påminna 
mig om att jag hört att man diskuterat ögonsjukdomar när det gäller finskspetsar. Däremot har diskus-
sionerna ofta rört epilepsi och knäledsfel. Man bör också ha klart för sig att man säkert har ett mörkertal i 
Finland, hur stort det kan vara är svårt att sia om. Mörkertalets storlek kan säkert till viss del bero på om 
hundens syn är så nedsatt att ägaren har anledning att reagera?
 
En fördel med ögonsjukdomar generellt är att de flesta av de mer frekvent förekommande ögonsjukdo-
marna kan konstateras/diagnostiseras med en och samma undersökningsmetod (ögonlysning). Ett problem 
i sammanhanget är att en del ögonsjukdomar kan debutera sent i hundens liv. Ett annat problem kan vara 
viljan att låta undersöka våra hundar. Undersökningsfrekvensen gällande patella och tänder i Sverige idag 
ligger på ca 20 % vilket kan anses som lågt? Hur blir det med ytterligare ”pålagor” och extra kostnader för 
hundägare och uppfödare? 

Från avelsråden för finskspets

Tålsmarks Tiger.
En septembermorgon i Käringhögen. 
Äg/foto: Bengt Wahlin

19



Röjmyrens Ekka 
segrade i Robertsfors
Söndagen den 31 januari bedömdes 14 finsk spetsar 
och 11 norrbottenspetsar av Staffan Forslund, som 
för övrigt dömt raserna under sina 39 år som aktiv 
domare för dessa raser. När Staffan får frågan om 
hur raserna förändrats under den här tiden svarar 
han, mentaliteten och tllgängligheten är markant 
förändrad till det bättre hos båda raserna.
Extriört är också hundarna jämnare numera.

Vädret var inte på utställarnas sida ca 15 grader 
kallt och blåst gjorde att kylan kändes påträngande. 
Men normalt sett är hundarna välpälsade så här års. 
Bland de deltagande norrbotten spetsarna erhöll 
Zindi certifikat och utsågs till vackraste tik i rasen, 
äg. Thomas Wennberg, Arvidsjaur.
Tålsmarks Scott erhöll certifikat och korades till bäst 
i rasen, äg. Daniel Grundström, Ammarnäs.

Bland finska spetsar fick Kolgårdens Råssko sitt 3:e 
certifikat, och erhöll därmed champion titeln, och 
blev utsedd till vackraste hanhund i rasen äg.
Jan Jatho, Pajala. I tikklassen fick Röjmyrens Ekka 
certifikat och korades till bäst i rasen  bland de 
finska spetsarna äg. Susanna Johansson& Mikael 
Lindström, Boliden.
 När utställningens vackraste hund skulle koras 
mötte norrbotten spets hanen Tålsmarks Scott fin-
ska spetstiken Röjmyrens Ekka och av dessa vackra 
representanter för respektive ras korades Röjmyrens 
Ekka till vinnare vid Robertsforsutställningen 
2010.

Martin Svärd 

Robertsforsutställningen 2010
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SSF Medelpad inbjuder 
jaktprovsintresserade till

Domareutbildning
Intresseanmälan görs till:

Kjell Pettersson, 
0691-663220 / 0703-989819 

Bengt-Olof Norberg
060-25444 / 070-6313298 

Välkommen!   SSF Medelpad

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

Söndagen den 6 juni 2010
Plats: Forsparken i Alfta. Tid: Bedömningen börjar 09.00

Domare: Olle B Häggkvist
Upplysningar och anmälan: 

Karl Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 JÄRVSÖ Tel. 0651- 472 01
Anmälan tillhanda senast 23/5

Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga klasser 250 kronor. 
Betalas in på SSF Gävleborgs Plusgiro 17 43 39- 2

Välkomna till Forsparken önskar SSF Gävleborg

Provregelrevidering
Enkäten som skickats ut av provregel-
kommitténangående provregelrevideringen 
ska vara inskickad:
Senast 2010-03-31

Finns att ladda nere på:
www.tradskallare.se, 
under blanketter.

Lennart Jönsson

ssF Västerbottens 
kustlands vandringspris
Vid årsmötet med SSF/Västerbottens kustland tog 
Kepipin Kara en inteckning i lokalklubbens van-
dringspris med sina resultat från Botsmarkprovet 
med 73 respektive 60 poäng äg. Tommy Jonasson, 
Robertsfors.

Tommy Jonasson, Robertsfors.

OBs!
Har du betalat medlemsavgiften?

Kolla på baksidan av det vita omslaget! 
Har du fått en påminnelse där? Betala så att du inte missar nästa utgivning av ståndskall!
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JAKT • FISKE • FRITID

Allt i ett, GPS, GSM samt inbyggd sändare i 
samma enhet.

Positionering av hunden sker genom att jägaren med en 
enkel knapptryckning på sin mobiltelefon sänder en förfrå-
gan till hunden via GPRS. Hundens position visas snabbt 
på kartan i telefonen med en markör.

Jaktjournalen Okt-06 Supreme Pro X
Helt vattentät! 5-års garanti!

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.

1695:-  (ord. pris 1995:-)

Supreme Pro
Vår toppmodell. Ett optimalt skydd med hög 
förstärkning,

1295:-  (ord. pris 1495:-)

GPS-väst, programvara och mottagare

Kikarsikten ifrån Trijicon
Vid köp av ett sikte från Trijicon så får du ett Devtron Scopecoat 
skydd med på köpet (värde 319 kr)

Devtron Scopecoat skydd 
på köpet!

Marknadens första högkänsliga hundpejl med GPS. 
Speciellt anpassad till den nordiska marknaden. Jägaren 
kan följa hundens rörelser i terrängen. Efter jaktdagen kan 
drevlöpan laddas in i dator och analyseras.

Nu är den här! Den lagliga 
versionen...

Garmin Astro 220 Nordic!

Nu 5995:-
Nu 6395:-

Ord. pris 6995 kr

Kikarsikte Trijicon Accupoint 1,25-4x24
Kikarsikte Trijicon Accupoint 1-4x24
Kikarsikte Trijicon Accupoint 3-9x40
Kikarsikte Trijicon Accupoint 2,5-10x56

8695:-
9895:-
8895:-
10795:-

MEDLEMSERBJUDANDEN STÅNDSKALLKLUBBEN
Jakto.se erbjuder ett urval av sina produkter till rabatterade priser. Varorna levereras fraktfritt. 

Produkterna har högt anseende vad beträffar kvalitet och prestanda.
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Nätbutik: www.jakto.se
Order: 0581-130 15
Butik: Löparg. 4, Lindesberg

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

iCom Hundförarpaketet
Jaktradio, sele och 
skogsantenn

2995:-
Ord. pris 3563:-

7 8

9

5

4
3

2

1

Kirunaru

leåLuLuul

Sundd

ÖstersundÖste

ps

KCK

Umme

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

20% rabatt
Triton 400

20% rabatt

VM-sele

Skogsantenn

ProHunt F34

på karta 
TopoSweden +. 

Triton 500 Triton 2000

20% rabatt
på karta 
TopoSweden +. 

20% rabatt
på karta 
TopoSweden +. 

Aimpoint 9000L
Flipupskydd och keps på köpet
värde 350 kr

3895:-
Ord. pris 4100:-

Lafayette jaktradio
Nya Micro 5. Den ultimata jaktradion, 
gjord helt i metall, 100 % vattentät

Micro 3
Micro 4
Micro 5

från 1395:-
från 1595:-
från 2095:-

10% rabatt
på alla Buck Expert lock-
produkter.

Lockprodukter från
Buck Expert
Vi har ett stort utbud av lockprodukter
från Buck Expert. Kontakta oss för mer
information.
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TANDSTATUS FÖR FINSK SPETS 
UTSTÄLLDA UNDER 2009
Bakgrund: 
Exteriörkommittén reviderade raskompendium för 
Finsk spets år 2007-2008 för att användas vid ex-
teriördomarkonferenser och under utbildning av 
nya domare. I kompendiumet fi nns både rasstan-
darden och SSF:s kommentarer som ska fungera 
som en vägledning för domarna i sin bedömning. I 
kommentarerna rekomenderas att prisvalören sänks 
vid bortfall av fl er tänder utöver de fyra P1:orna(den 
tand som sitter närmast hörntanden).
Syfte: 
Att se vilka tänder som oftast saknas hos utställda 
hundar under 2009. 
Totalt utställda hundar under 2009 var 280 stycken 
fördelade på14 utställningar.

Hundar med anmärkning på tänderna    12%
Hundar som saknar 1 tand                      3,9%
Hundar som saknar 2 tänder                   1,4%
Hundar som saknar 3 tänder                   1,1%
Hundar som saknar 4 tänder                   1,8%
Hundar som saknar 6 tänder                   0,36% 

Av alla hundar som antecknats sakna tänder har 
domarna i 40% ej preciserat vilka tänder som 
saknas. 

Där domaren antecknat vilka tänder som saknas ser 
siff rorna ut som följer.

P1 saknas              5,2%
P2 saknas             31%
P3 saknas             52%
P2+P3 saknas       10% 

Sammanfattning: 
Det fi nns säkert ett mörkertal ifråga om kontrol-
len av tandstatus. På vissa utställningar fi nns inga 
anmärkningar på tänder gjorda. Det är av stor vikt 
att påminna domarna att ange vilka tänder som 
saknas varför SSF kommer att tillägga i checklistan 
för ringsekreterare att påminna domarna om vikten 
av att ange vilka tänder som fattas. Fortsättningsvis 
ska exteriörkommitten fortlöpande redovisa förän-
dringar i tandstatuset hos fi nsk spets en gång om år. 
Detta för att kunna se förändringar över tid och för 
att kunna ge avelsråden aktuell information i denna 
fråga. 

Ann-Kristine Persson § Leif Hedlund

aktivitetsdag 
i Busjön, Lycksele 16 maj kl. 11.00
 
• Vi börjar med ringträning.
• Vi pratar om jaktprov och utställning.           
• Vi bjuder på korv och kaff e! 
• Tipsrunda m.m.

Svarar på frågor gör:
Tommy Ferm tel. 0950-560 33
Göran Wikman tel. 0950-238 72 

SSF Lappmarken 
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Utställning i Gudmunsbyn 
6:e december

SSF Medelpad arrangerade utställning i 
Gudmundsbyn, Sundsvall, den 6:e december. 
Totalt var 27 hundar anmälda varav 25 kom till 
start. Domare var Th omas Eriksson. 

Då det var relativt få hundar kunde domaren ägna 
hundarna gott om tid och dessutom på ett utmärkt 
sätt kommunicera sin kritik genom att låta hundar-
na visa upp sina förtjänster (och ev. brister) i sam-
band med kritiken – perfekt utbildning för oss stod 
vid sidan. Enligt Th omas var kvaliteten på hundarna 
hög och läser man prislistan ser man att 16 av 25 
hundar erövrade minst ett första pris.
Bästa Norrbottenspets 
blev Tålsmarks Zack, ägare Lennart Mårtensson, 
med CK, Cert och BIR. 
Bästa Finsk spets 
blev Fort Hjort Jeppe, ägare Matti och Lea Torvela, 
som förutom CK, Cert och BIR också tog hem 
BIS.
 

Domaren Thomas Eriksson fl ankerad av Tålsmarks Zack och 
Fort Hjort Jeppe.

Utställning i Gudmunsbyn
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RIKsUTsTÄllNINGEN 2010
I sTORUMaN

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

sÖNDaGEN DEN 11 aPRIl 2010
Plats: Röbroskolan, Storuman. Domare: Erna-Britt Nordin

ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00
Chipläsare finns vid insläppet.
Skriftlig anmälan skickas till:

Mattias Åkerstedt Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, tel 0951-775 50
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på:

Postgiro nr 485 676-1
Valp 50:- övriga klasser 300:-

SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 april
SSF HAR SERVERING MED HAMBURGARE!

VÄLKOMNA!

Hundutställning i stöde, sundsvall
SSF Medelpad inbjuder

 till utställning för Finsk spets och Norrbottenspets i Stöde, Sundsvall

Söndagen den 18 April 2010
Domare: Kurt Nilsson

Se klubbens hemsida:www.ssf-medelpad.se, för uppdaterad information
Anmälan senast den 11 april till:

Mats Persson, Haddäng 1970, 820 77 GNARP eller: mats@dackhuset.net
Tel: 0652-20280 / 070-6947716

Avgiften sätts in på klubbens bankgiro nr: 5881-7263
Valpar 50 kr övriga klasser 250kr

Servering och lotteri !            Välkommen!            SSF Medelpad

OBs!
Har du betalat medlemsavgiften?

Kolla på baksidan av det vita omslaget! 
Har du fått en påminnelse där är det är dags att betala så att du 

inte missar nästa utgivning av ståndskall!

Kassör SSF: Ivar Karkiainen Tel.0293-127 02, e-post: 097310280@telia.com
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Rapport från 
Mellansverige.

Så var det då dax för den tiden på året då allt känns 
lite ”kymigt” för de flesta av oss. 
Jakten är över sedan minst en månad bakåt i tiden. 
Snön kom ganska tidigt och kylan som sen tog vid 
runt jul har varit nästan bedövande, med långa 
perioder av temperaturer runt 25-30 minusgrader.  

Inte undra på att man misströstar när det mesta av 
den lediga tiden går åt till att elda och gå runt inom-
hus och tycka synd om sig själv. Man riktigt känner 
att magfläsket växer från vecka till vecka och det är 
bara en tidsfråga innan man är tvungen att byta till 
en annan byxstorlek. 
Man tycker det mesta småjävlas och för egen del tän-
ker jag på saker som krånglande bilar, i den ena slu-
tade termostaten att fungera och i den andra brann 
motorvärmaren, hundarna är missnöjda och blän-
ger mot ytterdörren mest hela tiden och under den 
planerade parningsresan till trakten av Vemdalen 
fastnade aldrig hundarna riktigt ihop så nu får man 
gå i ovissheten några veckor för att se ”om det blev 
nåt” osv. I fråga om det, fanns det ändå mycket att 
glädjas åt. Värdfolket, Anders och Birgitta Stensson, 
visade sig vara ett synnerligt trevligt par som gjorde 
vistelsen till ett stort nöje och en minnesvärd helg 
för lång tid framåt. 
En enkel sammanfattning av senaste tiden blir, en 
riktig vargavinter!

Vargavinter blev det också på det jaktliga planet, då 
det för första gången på många år blev lagstadgad 
vargjakt i våra trakter. Jakten gick trots rådande kyla 
över förväntningarna och kvoten fylldes redan in-
nan många av jaktlagen ens hade påbörjat jakt på 
sina områden.
Den efterföljande debatten som sen följde kan man 
knappt läsa om annat än med avsmak. Det är allt 
bra konstigt att etablerade, stora tidningars repor-
trar har rätt att spy ur sig så mycket lögner, skit och 
felaktigheter utan att ha kunskapen som man tycker 
skulle krävas. Konstigt nog, är det de människor 
som bor sju våningar upp i någon förort som hörs 
mest i sammanhanget.
Glädjen hos många att trycket från rovdjuren 
kunde dämpas något genom jakten blev kortvarig 
då det redan talas om att inplantera nya vargar från 
Ryssland till våra trakter. Eftersom man inte kan 

inplantera i något befintligt revir så måste det ske 
utanför. Det betyder att de få områden som i dag 
är vargfria blir besatta, vilket i min hjärna betyder, 
ännu mera vargar. Det enda rätta vore att ett redan 
befintligt revir måste tas bort, för att sedan ersättas 
av nya djur om det nu över huvud taget ska göras 
inplanteringar.
En tanke slår mig: Fri betesrätt och limousine till alla 
barn under de första 15 levnadsåren till de samerna 
som vill etablera verksamheten lite längre söderut. 
Inte helt genomtänkt kanske, men absolut en möj-
lighet till att komma ur den knipa vi hamnat i?

Medlemsantalet vid årsskiftet var 297 stycken, vilket 
är en ökning av 11 personer. En positiv trend som vi 
hoppas håller i sig.

Under året har 115 jaktprov genomförts. Av dessa 
har 108 varit utlysta och övriga 7 har varit rörliga 
prov. De utlysta proven har minskat med 2 prov 
och de rörliga har en ökning av 3 prov. Tyvärr ser 
vi en utebliven ökning av de utlysta proven, trots 
försöken som gjorts för att höja intresset för prov, 
bl.a. genom att vissa av proven föregåtts av in-
troduktion i jaktprovstart för nybörjare m.m. En 
trolig förklaring kan också vara så enkelt som plats-
brist på de utlysta proven. Om vi blickar bakåt en 
tid så ser vi att den största ökningen av antalet ut-
lysta starter är på bekostnad av rörliga starter, vilka i 
det närmaste försvunnit. Som t.ex. -06 hade vi 107 
starter, fördelning (utlysta/rörliga) = 75+32. År -07 
blev det 94 starter (77+17). År -08 blev det 114 
starter (110+4).
Om vi vill vidga vår jaktprovsverksamhet måste vi 
nog försöka utöka antalet rörliga prov och på så sätt 
samtidigt minska trycket på de utlysta proven.
Av de 115 proven så har 7 stycken gått till 1:a pris 
(fjolåret 1st), 16 stycken 2:a pris och 25 stycken 
3:dje pris vilket gör att ca 42% av proven gått till 
pris.

Priset: Årets Skällande Fågelhund 
Går till den som lyckats få den sammanlagt hög-
sta poängen (de tre bästa proven sammanslagna). 
Det såg länge ut som om Björn Sinders från Orsa, 
med sin Acko skulle stå som slutsegrare till den äro-
fyllda titeln, men med bara ett fåtal dagar kvar av 
året slog Björne Hagströms duktiga finnspetstik, 
Bietarbaktes Nelli till med en 84 poängare. Den 
fullpoängaren gjorde att Borlängeduon till sist stod 
högst på tronen och fem i topplistan blev därför en-
ligt följande:
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Bietarbaktes Nelli 219p. Vassåsens Acko 212p. 
Våtsjöbergets Isa 204p. Raskflons Ronja 194p. och 
Zäta 187p. Stort grattis till Björne Hagström och 
Bietarbaktes Nelli!
Årsmötet som hölls som vanligt i Moraparken lörd-
agen den 6/2. Efter att ordförande Björn Sinders 
hälsat samtliga välkomna följde de sedvanliga möte-
shandlingarna. I korthet från dessa kan nämnas. 
Efter att verksamhetsberättelsen och den ekonomis-
ka rapporten godkändes  beviljades styrelsen ans-
varsfrihet.
Efter omval av de som stod i tur att avgå förblev 
styrelsen densamma som tidigare.
Styrelsen i sin helhet:
Ordförande:  ................................... Björn Sinders
Kassör:  .............................................. Inge Groop
Sekreterare:  ....................................Ronney Skoog
Vice ordförande:  ....................... Anders Albinsson
Ledamot:  ...................................... Conny Persson
Suppleanter:  ... Kjell Welam & Kjell-Åke Axelsson
Under punkten prisutdelning fick, tack vare sin duk-
tiga finnspets Bietarbaktes Nelli, den glade Björne 
Hagström mottaga plaketten ”Årets Fågelhund” ur 
ordförande Björn Sinders hand. 
Därefter utdelades diplom till alla som under jakt-
prov erhållit ett 1:a pris.

De sju som gått till en 1:a 
under jaktprov under säsongen var: 

Hägginåsens Ronja  .. 86p  ..äg. Svante Månsson 
Bietarbaktes Nelli  .....84p ...äg. Björne Hagström 
Våtsjöbergets Isa  ...... 79p ...äg. Börje Svensson
Stenslands Bessan  .... 77p ...äg. Anders Brismo 
Vassåsens Acko  ......... 76p ...äg. Björn Sinders 
Raskflons Ronja  ....... 76p ...äg. Jonas Nederberger
Zäta  ......................... 75p  ..äg. Henrik Björk

Alla pristagarna applåderades varmt av övriga del-
tagare. Årsmötesprotokollet finns att läsa i dess hel-
het på vår hemsida: www.ssf-mellansverige.se

Söndagen den 7/2 avhölls hundutställningen ute på 
Moraparkens parkeringsområde.
Till årets utställning var det 33 hundar anmälda 
vilket var 10 st. färre än i fjol. Kanske mindes en 
del av deltagarna fjolårets bistra vinterväder under 
utställningsdagen och uteblev av den orsaken? Mer 
om utställningen i separat artikel.
En liten uppmaning till medlemmarna i 
Mellansverige vill jag komma med. Det skulle 
många gånger vara bra att ha tillgång till medlem-
marnas e-mailadresser för att få ut information eller 
upplysningar av olika slag. Enklaste sättet att samla 
adresserna, skulle vara att ni skickade mig ett mail.
Skicka adressmail till: 
ronney@skoog.biz 
Tackar på förhand!
Nu finns inte mycket mer att tillägga än att önska att 
all den snö som finns i markerna kommer våra skog-
shöns till nytta. Det är ju så, att med stora snömän-
gder har gnagarna bättre förutsättningar att leva och 
föryngra sig, vilket i sin tur gör att födotillgången 
för predatorer som rävar, ugglor m.fl. blir god och 
därigenom ges skogshönsen ett bättre utgångsläge 
för att kunna behålla kullarna. En sån katten på råt-
tan effekt mår i alla fall vi trädskällarvänner också 
bara bra av. 
                                                           Ronney Skoog

Reante Klunes Olsen, Årjäng med Anunds Pulmu (BIS)
Per Vikstrand, Järbo med Röjbackens Antti (BIM)
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ssF ångermanland
Rapport från Verksamhetsåret 2009

Årsmötet
Mötet hölls i Bredbyn Lördagen den 23 Januari och 
lockade tyvärr inte många deltagare. Endast ett 15-
tal dök upp och det var de sedvanliga entusiasterna 
inom SSF Ångermanland. Efter att ordförande 
Jeanette Börjesson hälsat alla välkomna vidtog 
mötesförhandlingarna enligt dagordningen.  

Styrelsen
Ordförande: Jeanette Börjesson
Kassör: Roland Eriksson
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson (nyval)
Ledamot: Peder Ragnarsson
Ledamot: Kai Lappalainen
Suppleant: Jan-Gunnar Jonsson
Suppleant: Per Tjärnlund

Jaktprov
Tyvärr blir det allt svårare att arrangera jaktprov 
p.g.a. skogsbolagens framfart med sina avverknin-
gar. Dock har en liten uppgång i antalet starter kun-
nat ses, men extremt skygg fågel resulterade i många 
nollor. Antalet pristagare ökade dock i jämförelse 
med fjolåret, 6 hundar gick till första pris.

Nordiska Mästerskapet
SSF Ångermanland var värd för NM 2009 med för-
läggningen i Backe. Tyvärr visade sig inte vädrets 
makter från sina bästa sidor. Det var blåsigt och 
mulet båda dagarna med lite regn under söndagen. 
Norge tog storslam genom att vinna landskam-
pen samt att Tiukka, äg. Tore Björnbet korades 
som Nordisk Mästare. SSF Ångermanland tackar 
alla funktionärer, lokalklubbar inom SSF samt 
markägare för all hjälp.

Skallkungen
SSF Ångermanlands representant till Skallkungen, 
som gick av stapeln i Storuman, var Utterdalens 
Pajjo, äg. Mats-Olof Mattsson, som hamnade på en 
hedrande 9:e plats.

Utställning
Thomas Eriksson fick förtroendet att döma årets 
utställning i Bredbyn, bestående av 20 Finsk spetsar 

och 15 Norrbottenspetsar. Av dem som fick hp eller 
ck var 4 st Norrbottenspetsar och 10 st Finsk spet-
sar. En eloge till ”Ö-viks gruppen” som lägger ner 
ett enormt arbete på denna utställning.

Nya Championhundar
Vi får gratulera till 4 st nya champions!
• Such Kolåsens Rinja, äg. Jeanette Börjesson
• Sjch Kolåsens Exy, äg. Boris Sandström
• Such Sjch Kolåsens Pello, äg. Boris Sandström
• Such Sjch Utterdalens Pajjo, äg. M-O Mattsson

Därmed får SSF Ångermanland
önska alla en god vår.

                       Sonia Sjödin Jonsson

Boss   Äg/foto: David Pettersson    
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årsmöte
Västerbottens Lappmark.

Styrelse 2010
Ordförande: .................Kurt Sivertsson 
Sekreterare: ................. Th omas Jonsson 
Kassör: ................... Martin Markusson 
Vice Ordförande: ......Göran Hellström 
Ledamot: .........................Roger Olsson

Verksamhetsberättelse
Klubbens representant i Riksstyrelsen från år 2009 
är Mattias Åkerstedt. Lokalklubben har under året 
haft tre protokollförda möten. 
Den årliga aktivitetsdagen i Åsele genomfördes den 
16 maj och lockade 25 deltagare. Klubben har nu 
247 medlemmar vilket är en minskning med tolv 
stycken jämfört med 2008. Rent generellt följer 
medlemsantalet, jaktprovs- och utställningstart-
erna fågeltillgången, som under året har varit dålig. 
Ekonomin i klubben är mycket god och uppvisar 
en lagom grön siff ra i resultaträkningen.
Jaktprov
Under 2009 startade 157 st hundar på prov vilket 
är en minskning med endast 3 stycken starter. Årets 
klubbmästerskap i Voijtjajaure ställdes in p.g.a. för 
få anmälningar. Ingen klubbmästare korades år 
2009...
Skallkungen
Lokalklubben var värd för Skallkungen 2009 där vi 
hade två deltagare från Lappmarken. Sörlidbäckens 
Chili som vann Skallkungen 2009 och Viterlidens 
Kita som belade en 10:e plats.
Utställningar
Åseleutställningen hade 36 deltagare och Storuman 
33 st, totalt sett en minskning med 20 deltagare.
Föreläsning
P-A From var inbjuden som båda föreläsare och 
mötesordförande. Han redogjorde för mötesdel-
tagarna bl.a. hur mårdhunden breder ut sig över 
Europa och vilken fantastisk överlevare den är. 
Under föreläsningen kalasade sällskapet på en god 
smörgåstårta, som bara den gjorde årsmötesbesöket 
värt mödan. Avslutningsvis så bjöd P-A From på en 
rolig historia som han så gärna gör i större sällskap! 
Humor och glad stämning i klubben gör att sty-
relsen känner harmoni och kan jobba på i god anda 
ännu ett år...

Västerbottenspriset
1.a  Sörlidbäckens Chili  .......................... 163p
 Äg. Göran Hellström
2.a Viterlidens Seja  .................................. 154p
 Äg. Leif Lidman
3.a  Kolgårdens Repo  .............................. 151p
 Äg. Kenneth Fjellstedt
Bertil Homströms vandringspris
1.a  Sörlidbäckens Chili  .......................... 234p
 Äg. Göran Hellström
2.a  Viterlidens Kita  ................................ 230p
 Äg. Th omas Jonsson
3.a  Kolgårdens Repo  .............................. 217p
 Äg. Kenneth Fjellstedt
Holmen Skogs vandringspris
Röja ......................................................... 134p 
Äg. Leopold Eriksson

Styrelsen i SSF Lappamarken vill tacka alla med-
lemmar för det gångna året och hoppas naturligt-
vis att fågeltillgången ska återhämta sig 2010 och 
därigenom öka på antalet jaktprovsstarter igen!

Styrelsen SSF Lappmarken

Priser 2009

Peter Persson lämnar över ordförandeskapet till Kurt Sivertsson
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Rapport från
SSF Gävleborg 2009

Det gångna året har varit ett år präglat av myck-
et dålig fågelföryngring vilket också speglar vår 
jaktprovsverksamhet. Vi har endast 10 starter på 
våra ordinarie prov och 5 starter på rörliga. Det är 
första året vi inte delat ut något diplom för erövrat 
första pris på vårt årsmöte! Jaktliga fram/motgån-
gar speglar provverksamheten tydligt.

Jag har just ögnat igenom sammanställningen över 
pristagare på Riks hemsida och kan konstatera att 
läget är ungefär lika på de flesta håll med något un-
dantag.

En snabb blick genom fönstret ger mig dock 
förhoppning om förändring under 2010.
Är det någon gång våra gnagare kan ha ”myskvällar” 
tillsammans så är det nu under nästan meterdjupt 
snötäcke.  Vi får hoppas på det och blicka framåt.

Vi kan också konstatera att det blir allt svårare och 
ragga provmarker till våra tidigaste jaktprov. Fler 
och fler jaktlag går in med hjärtans lust för björn-
jakten, ofta med lyckat resultat.

Drar mig till minnes att jag i ett lokaltidningsre-
portage från sent 80-tal fick med att ett provekipage 
hade sett en björn. Det var då det. Idag reagerar 
ingen längre över en björnkontakt. Däremot har 
fokus flyttats till ett nytt inslag i faunan, nämligen 
vargen. 
Det ger oss betydligt större problematik vid både 
jakt och jaktprovsverksamhet.

Till sist vill jag framföra mitt stora tack till följande 
funktionärer utan inbördes ordning som på ett 
mycket förtjänstfullt sätt ställde upp på förbere-
delser och genomförande av Riksårsmötet samt 
Riksutställningen som SSF Gävleborg anordnade 
under 2009:
Lauri Keränen, Karl-Anders Karlsson, Daniel 
Byqvist, Simon Nordin samt Lars Wiman.

Många fler bidrog också, men dessa herrar drog ett 
tungt lass och borgade för att arrangemanget löpte 
väl ut. Att det senare under året lystes ut ett extra 
årsmöte är inget vi som arrangörer av det ordinarie 
tar någon notis om. Vi gjorde det vi skulle mycket 
bra!

Jan Andersson Ordförande SSF Gävleborg

Domarutbildning
SSF Gävleborg indbjuder intresserade till 

Domarutbildning under våren 2010
Anmäl till:

Ivan Karlsson 070-2884804 eller 
Lauri Keränen 0271-15297

Tid och plats meddelas vid intresse!

SSF Medelpad inbjuder 
jaktprovsintresserade till

Domareutbildning
Intresseanmälan görs till

Kjell Pettersson
0691-663220 / 0703-989819

Bengt-Olof Norberg
060-25444 / 070-6313298 
Välkommen!  SSF Medelpad

Häggingåsens Thai. Äg. Miranda Frings
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Nytt Championatsdiplom
Nu finns ett championatsdiplom 
framtaget för oss i SSF.

Detta är meningen att ersätta eller vara en komplet-
tering till det championatsdiplom som SKK erb-
juder till försäljning när man ansöker om ett UCH 
eller ett JCH.
Diplomet går att beställa från vår riks sekreterare.
Hundägaren ska bifoga vidimerad kopia på intyg 
från SKK om godkänt championat.
Utdrag från SKK Hunddata som visar godkänt 
championat gäller också.
Diplomen går att beställa för såväl nya som gamla 
champions.
Kom ihåg att ange om det gäller UCH eller JCH.

Format A4
Pris: 200:-/st

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.tradskallare.se
 

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.

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. 0941-45010
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Jaktprovsstatistik på prov inom Övre Norrbotten

Nedan följer en sammanställning hur prisvalörerna fördelat sig 1997-2009

Pris:   1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009

1 utl      2        1        2        6        9       10      10      13      12      13       7      10       6
2 utl      9        3        7        3        9       15      13      13      13        9       9        9       5
3 utl      9        6      15       11     17       10      14      15      14      28     17      10       8
0 utl     19       9      42       14     16       16      24      35      29      15     27      22      15

1 rör     6        3       4       10       3         6        1       12       7       15      5        6        1
2 rör     5       0        4         3       1         5         1        2       4         6      9        3        4
3 rör     1       0        1         1       2         2         6        5      11        5      3        4        2
0 rör     7       8        7         3       5         4         6        4        7        7      7        4        3
S:a      58     30      82       51     62       68       75      99      97      98    84      68      44

Det är återigen frapperande att se hur väl prisprocenten följer årsväxlingarna i föryngring och fågeltillgång( 
mycket fågel ger höga resultat kontra lite fågel = låga poäng ). 
Dessa förutsättningar gör att många med unghundar inte startar på prov utan jagar istället.  I år var antalet 
starter bara 44 stycken. Rekordlågt kan tyckas men vi har haft låg startfrekvens även tidigare år. År 1998 
med endast 30 starter samt 1991 som fick ihop 47 starter och 1996 med 50 starter för att nämna några år. 
Ytterligare en anledning till det låga antalet starter, kan vara att bara sju av klubbens tjugotvå aktiva domare 
prövade sin hund i höst….? Så hittills betyder det att alla domare är tillgängliga på Skallkungen i oktober ! 
Ett drömscenario för arrangerande klubb…!
Nu vet vi att många har laddat i ladorna och kommer garanterat ut till hösten med nya unga förmågor. Blir 
det bara en normal föryngring så är vi på G.. igen.

Prisprocent på jaktprov i ÖN.

Utlysta prov:   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1:a pris             16% 17% 18% 20% 12% 20 %  18%
2:a pris             21% 17% 19% 14%  15%  18 % 15%

Rörliga prov: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1:a pris  7% 52% 24% 45% 21% 35 % 10%
2:a pris 7%  9% 14% 18% 38% 18 %  40% 

SSF Nedre Norrbotten inbjuder till:

Domarutbildning
Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.

Intresseanmälan göres till:
Anmälan till Thore Öhgren  Borgarg. 11 A 93331 Arvidsjaur Tel: 0960-216 39
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Skatuddens Azlan 18 månader. 
Äg. Hans Hultberg

Övre Norrbotten
Högsta jp-poäng hösten 2009.
Utlysta prov.                                                                Rörliga prov.
80p Kolgårdens Troj, Jan Ludvigsson      75p  Nappe, BirgerMoren
80p Kolgårdens  Troj, J. Ludvigsson        71p Kolgårdens Råssko, Jan Jatko
78p Latanjarkas Jekko, R.Strandelin        69p Brännmyrans Amira, P. Samuelsson  
76p Vikborgs Speja, Gunilla  Falk             69p Häggigåsens Izor, Daniel Sedig  
76p  Ina, Kent Reinfors             67p Latanjarkas Sisu, Ahti  Aasa

Lokalklubben fick under hösten en ny Jaktchampion
Den hund som tog sista steget var:
Nobsen    S64453/2003   Kolgårdens Troj     äg.  Jan Ludvigsson
Grattis till den åtrovärda titeln  SJCH.

LOKALKLUBBENS  VANDRINGSPRIS
2009 års vinnare och 6:e inteckningen i det nya priset tog:
Nappe S31442/2006 
Född: 2006 -03 – 27
Ägare: Birger Moren,  Jokkmokk
Utställning: Jokkmokk 2009-02-07 1 Jkl, cert  ................3p
Jaktprov: Jokkmokk  2009-08-23 1 ekl 75p  ...................6p
Jokkmokk     2009-11-07 1 rörl  75p ..............................3p
Summa  .......................................................................12p

DOMARUPPDRAG
Flitigaste domaren i höst var Stefan Stålnacke med fem bedömningar. 
Närmast efter med fyra gjorda domaruppdrag var kom Rainer Lyngmark och Ove Sjöström.

Klingermyrans Svante. Äg. Kattis Åsman
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Riksårsmötet 2010 
i storuman

Lördagen den 10 april kl. 13.00 på Hotell Toppen, Storuman

Rum och supé bokas på Hotell Toppen tel. Tel +46(0)951-777 00
e-post: info@hotelltoppen.se  

Uppge SSF och vilken Lokalklubb ni tillhör vid bokning. 

Upplysningar: 
Göran Hellström tfn. 070-328 05 43 

Vill ni ha hund på rummet, kolla vid bokningen!  

Välkommen önskar SSF Lappmarken! 

OBS! 

Glöm inte 

att anmäla er!

UTsTÄllNING I åsElE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets
SÖNDAGEN DEN 28 MARS

Plats: Ishallen.
Domare: Tomas Eriksson

ID-vaccinations kontroll kl 09.00-10.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 10.00
Skriftlig anmälan skickas till:

Berith Johansson, Bagaregatan 16, 910 60 Åsele 070-366 44 79.
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 18 MARS

Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
POSTGIRO nr 485 676-1

Valpklass 50:- övriga klasser 300:-. Servering finns i isladans värmestuga.
Besök gärna Åsele Vintermarknad samt lydnadstävlingen på fredagskvällen

Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, samt Stövare, blandade raser.
Norrbottenspets och Finskspets på söndag.

Välkomna!

OBS!
Jägareförbundets 

hundbur utlottas 

på startnummer!

SSF Ångermanland inbjuder till 

Domarutbildning
Teorikurs för nya Jaktprovsdomare samt för dem som känner 

att de vill uppdatera sina kunskaper.
Utbildningsledare: Roger Hedlund

Tid: lördag den 8 Maj 2010, kl. 09.00
Plats: Jägarförbundets lokal intill gamla Hundskolan i Sollefteå

Intresseanmälan till:
Sonia Sjödin Jonsson, Tel: 0624-400 15, 070-342 57 87 (Ulf ). 

e-post: 40015@telia.com
Välkomna önskar SSF Ångermanland
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Rapport
Övre norrbotten
Hundutställning i Jokkmokk 2010-02-06.
På väg mot Jokkmokk så pendlade termometern 
mellan – 20 till - 29 grader som lägst. Då känns 
det som världens snilleblixt när vi för några år se-
dan beslutade oss för att hålla till inne i Jokkmokks 
Ridhus lokaler. Här är det lagom varmt med ett 
välfyllt fik där man kan pusta en liten stund under 
utställningen, men ändå ha full koll på vad som 
händer i ringen. 
Stig Brännvall domare
Dagens domare var Stig Brännvall som före 
bedömningen höll en både instruktiv och underhål-
lande förklaring på hur rasstandarden beskrev ”ide-
alhunden”. Efter detta så startade bedömningen, där 
Stig verkligen tog sig tid att skärskåda varje hunds 
förtjänster och eventuella brister. Ingen behövde då 
gå från ringen frågande eller osäker, samtidigt som 
vi på sidan fick fullödig information på varje hund.
Utställningen hade 29 anmälda hundar och vi 
startade med nobsarna. De var sex stycken till anta-
let och två av dessa fick domarens speciella gillande. 
Det var junior hanen Morris, äg. Sara Idani  samt 
unghanen Rippe, äg. Sofia Petterson, som både fick 
ett första pris kryddat med ett Hp.
Pakko
Bland de yngre finnarna så utmärkte sig Pakko, äg. 
Sven Magnusson ( mera känd som Svenne Magnus) 
och Kaitumdalens Rick, äg. Andreas Karkiainen , 
som båda ansågs så lovande att de fick var sitt Hp. 
Bästa hane blev dock unghanen Linadalens Mikko, 
äg. Kurt Larsson men förtjänstfullt uppvisad av 
matte.  Mikko var så bra att han erövrade ett ck och 
gick vidare till slutbedömningen.
Bland tikarna tog junioren Kaitumdalens Tikka, 
äg. Stefan Martikalla ett välförtjänt Hp. Sedan kom 
den hårda fighten..!  I den ena ringhörnan ungtiken 
Kiira, äg. John Wallberg, med ett ck i bagaget . I den 
andra ringhörnan med ett cert och nybliven SUCH  
Aya, äg. Per Blombacke, men suveränt uppvisad av 
matte Ann-Helen Fransson. Här kan man bara säga 
”se och lär” och tack för lektionen. För allvarligt ta-
lat, så visst ringtränar vi våra hundar alldeles för lite. 
Som Stig sa ,så skulle många hundar komma mer till 
sin rätt om dom varit mer ”ringvana”.

Segrare
Segrare ur denna tungviktsfight klev Kiira fram 
för att sedan fortsätta med att  bli BIR mot hanen 
Linadalens Mikko. Kiira blev därmed även BIS.  
Grattis John till ännu en topphund. 
Vi får tacka alla som gjorde denna utställning till 
ett lyckat arrangemang under Jokkmokks Marknad  
2010 !

Jaktprov Jokkmokk 22-23/8 2009
Lördag
En solig Augustilördag.16 grader varmt och en måt-
tlig vind. Frågan var om det skulle finnas någon fågel 
i markerna. Tre hundar skulle startas och bedömas 
Dagens segrare blev Nappe äg. Birger More`n med 
ett tredjepris på 62p. Tvåa blev Brännmyrans Amira 
äg. Patrik Samuelsson med 47p och trea Fort Hjort 
Pirkko äg. Jens Torp
Med 8p sammanlagt hittades fyra fåglar under da-
gens prov.
Söndag
15 grader vindstilla och mulet bra förutsättningar 
provgrupperna var något oroliga över lördagens sk-
rala fågeltillgång den oron skulle visa sig vara be-
fogad för två av ekipagen.
Det ena Brännmyrans Amira 3:a med 1p 0 fåglar 
och Fort Hjort Pirkko 2:a med 6p 0 fåglar.
Segrare för andra dagen i rad blev Nappe med ett 1:
a pris på 75p. 3FM, 3F, 1PS och ett förnyat skall. 
Grattis Birger och Nappe som därmed kan plocka 
ut ett vilande utställninschampionat.
Ett tack till hundförare och domare för en trevlig 
helg trots dålig  fågeltillgång samt ett stort tack till 
Birger More`n som lät oss använda hans stuga för 
samlingar och kollegium.

Provledare Michael Holmberg
Utlyst jaktprov i Porjus  
3-4/10-2009 gemensamt prov med SSF/NN
Lördag
Lördagsmorgon bjöd på  bra yttre förhållanden  svag 
vind -2grader 2 hundar hade kommit till start.
Bäst lyckades Nappe ägare Birger Moren som på 2 
fåglar fick 61 poäng därefter kom Silva ägare Inger 
Vedin som på 4 fåglar fick 57 poäng
Söndag
Söndags morgon bjöd på snöväder 1 hund hade 
kommit till start och det var Nappe som i det urusla 
vädret inte lyckades något vidare som på 2 fåglar 
fick 4 poäng

Provledare/Ove Sjöström
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Utlyst jaktprov i Porjus 
7-8 November 2009
Fyra hundar kom till start på lördagsmorgonen där 
snön föll ihållande och temperaturen var ca.-5 grad-
er. En hund gick till pris och det var Killamrovas 
Sami som med sju finnande-möjligheter fick ihop 
66 poäng och ett 2:a pris.

Till söndagen hade snöfallet upphört och snödjupet 
stannade mellan 20-30 cm, temperaturen var mel-
lan -6 och -10 grader. Tre hundar till start under 
dessa tuffa förhållanden, deras framfart resulterade 
i totalt tio finnandemöjligheter och alla hundar till 
pris.
Pötbobäckens Gry
Den unga tiken Pötbobäckens Gry erövrade ett 3:e 
pris på 55 poäng. Kolgårdens Råssko jobbade ihop 
65 poäng och vann ett 2:a pris. Helgens höjdare 
blev Inas prestation där hon förtjänstfullt kämpade 
ihop tre finnademöjligheter som ledde till ett 1:a 
pris med suveräna 76 poäng. Stort grattis och bra 
jobbat av Ina med tanke på hur skygga fåglarna har 
varit i höst.

Tack till alla som medverkade under provhelgen!
Porjus 08-11-2009 Roger Strandelin/Provledare

Rörliga prov SSF övre norra 2009
Rörliga prov för Övre Norrbotten var det lägsta på 
mycket länge.Endast 10 startande ekipage och bäst 
lyckades Nappe som fick 75 p och  ett 1:pris ägare 
Birger More`n. Fyra hundar tog ett 2:a pris och två 
hundar erhöll 3:e pris medan tre hundar kammade 
hem 0:pris 

En av de snyggaste uppvisningarna i ringen!Aya erhöll också sitt SUCH. Ägare Per Blombacke, Malmberget.

Bästa hanvalp: Pakko, ägare  Sven Magnusson, Malmberget

Varför det dåliga intresset att starta sina hundar på 
rörliga prov... Orsaken ligger i den dåliga fågelttill-
gången som rådde denna höst. Hoppas att det var 
ett botten år och att trenden vänder sig till ett bättre 
fågelår och fler startande hundar år 2010.

Provledare Rainer Lyngmark Ove Sjöström     
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BIs-vinnaren i Jokkmokk
6 feb 2010 

Kiira
Ägare: John Wallberg, Tärendö

Det ska börjas i tid!

Rapport från 
Nedre Norrbottens årsmöte

Nedre Norrbottens årsmöte 2010 avhölls på Scandic 
Hotel i Luleå och gästades av åtta medlemmar. 
Mötet var snabbt avklarat med de sedvanliga mötes-
förhandlingarna. Två nya namn dök upp i styrelsen 
då Fredrick Forsgren och Brage Sundberg valt att 
avsäga sig sina uppdrag. Enligt valberedningens 
förslag valdes Markus Fougstedt och Anita Renberg 
till nya styrelseledamöter.

Efter konstituering fick styrelsen följande utseende:
Ordförande:  ........................Per Lundgren
Sekreterare:  ...................Markus Fougstedt
Kassör:  ....................... Gunilla Sundström
Ledamot:  ........................... Tobias Nilsson
Ledamot:  ........................... Anita Renberg
Suppleant:  .......................Kjell Sundström
Suppleant:  .......................Patrik Lundberg

Följande hundar tilldelades diplom 
för 1:a pris på jaktprov:
Junkbodas Tarro
2 st 1:a pris. 79 p & 75 p 
Ägare: Birger Lidström, Arvidsjaur
Kero 
2 st 1:a pris. 82 p & 90 p 
Ägare: Tommy Hedkvist, Arvidsjaur.

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

Välkomna!
SSF/Nedre Norrbotten
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att köpa valp...
Att köpa valp är en rolig tid, och väntan kan vara 
väldigt lång innan dagen kommer, då det är dags 
att hämta den nya familjemedlemmen och själva 
planeringen före är också både rolig och fram-
förallt viktig... 

Man bör se till att man har en längre samman-
hängande ledighet att kunna plocka ut, i anslut-
ning till att valpen skall anlända, dels för att den 
nya familjemedlemmen skall få en så bra start som 
möjligt i sitt nya hem, och dels för din egen skull för  
att få lära känna sin valp bättre, och kunna finnas till 
hands med sånt som hör till såsom, stöd, rumsren-
het, trygghet, m.m.
Beteckna att valpen just slitits ifrån den trygghet 
som fanns hos tiken så nu är det du, och din familj 
som skall stå för det trygga. Därför är det ingen dum 
ide att lägga ner nån vecka extra ledigt, eller mer. 
Precis som med alla inköp utav jakthundar, så hop-
pas man och tror att det jaktliga intresset skall vara 
på topp så småningom hos den fyrbente man nyss 
köpt, så därför känns det inte direkt som nån större 
uppoffring att lägga ner en massa tid på valpen/
hunden. Man hoppas ju på den där lilla jaktmas-
kinen... 

Många gånger har man fått höra:
-Men du som är arbetslös "passa" på att köpa valp 
nu när du har lite tid, javisst... Kan ju kanske vara 
en bra tanke, om man nu vet att man kommer att 
vara ledig en längre tid, men ofta fungerar dagens 
arbetslöshet ungefär så här:
Man har kontaktat flera arbetsgivare, som med rik-
tigt kort varsel ringer när de är i behov av personal,  
och att köpa en valp på dessa premisser blir det sällan 
nåt bra ur. Då är det bättre att vänta med valpköp 
tills man vet med säkerhet att man blir hemma en 
längre tid, som vid en anställning och möjligheten 
finns att kunna ta semester, kompledigt, eller tjän-
stledighet. 
Känner man på sig att man inte kommer att kunna 
lägga ner så mycket tid på en valp i dagsläget, då 
är det bättre att lägga köpet på hyllan ett tag och 
invänta rätt tidpunkt. 

Efter några veckor kommer tiden då valpen skall 
präglas på saker och ting skadar inte att även här 
kunna ha möjlighet at kunna plocka ut lite extra 

ledigthet, man börjar tidigt (som alla redan vet) 
att ta med sig valpen ut i skog och mark. Det finns 
mycket som intresserar och förbryllar där och nån 
övernattning på tu man hand i jaktkojan med den 
lille, är aldrig helt fel. Det är ju jägaren och hun-
den som förhoppningsvis skall tillbringa många år 
tillsammans, så att tidigt "knyta band" dem emel-
lan är bara bra. En bra social kontakt hemmavid, 
leder oftast till ett bra sammarbete i skogen också, 
om såna viktiga bitar såsom jaklust, m.m. finns både 
hos jägare och hund, skall väl tilläggas. 

Visst finns även en liten risk att man präglar lite för 
mycket på sig själv, beteendet kan då bli att hun-
den blir "vaktig" d.v.s. den kanske i vissa fall vaktar 
dig gentemot den övriga familjen. Inträffar detta, 
då är det hög tid att korrigera. Hunden får mindre 
tid med dig och mera tid med den övriga familjen, 
brukar funka i normala fall. En liten balansgång kan 
man säga. Till saken hör att alla valpar är olika indi-
vider och bör fostras utifrån detta och finns bara det 
jaktliga intresset i din valp/hund och att man lyckas 
med resten så kommer ni att få många spännande 
jaktdagar tillsammans. 
Några rader som passar bra, nu i dessa valpköpar-
tider...

Lycka till! Thomas Myren
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Valptorget
Finskspetsvalpar

 Parning planerad Februari-Mars.
u. SUCH  Bietarbaktes Nelli  (u.SUCH ,SJCH, Bielites Pexi.  e. SUCH, SJCH, Latanjarkas Ruff)

e. SUCH, SJCH, Isku (u.Neiti. e. SJCH, Vittavaaras boy)

Björne Hagström 
Tel: 0243-230670  Mob: 010-4489532

Finskspetsvalpar
Väntas vecka 10

e. SJCH Barjas Pejjo S57410/2002  
u. Sörlidbäckens Debra Winger S19230/2007 1:a pris 84p jaktprov

Parningen rekommenderad av avelsrådet
Båda fulltandade och patella u.a 

Peter Jonsson, Hammarvägen 5, Storuman Tel. 0951-776 86

Finskspetsvalpar
Väntas vecka 16

e. Peijakkaan Isku 2 st CK utst
(e. FIJCH FIUCH Rippeläisen Niku u. SJCH FIJCH Tallaukko Peija)

u. Luokanjarkas Isabella (e. SUCH SJCH Börknäs Kirro u. SJCH Latanjarkas Jaana) 
Båda godkänd tandstatus och patella u.a 

Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö. Telefon: 0651-472 01, 70-333 06 35

Finskspetsvalpar
Väntas vecka 13

e. Such Fort hjort Trix S57065/2006  u. Such Molly S42984/2006
Båda föräldrarna jaktprovsmeriterade och utmärkta familjehundar.

Parningen rekommenderad av avelsrådet
Hans Johansson Malung 

Tel. 070-592 34 48  E-mail. hans.storby@telia.com

OBs!
Har du betalat medlemsavgiften?

Kolla på baksidan av det vita omslaget! 
Har du fått en påminnelse där är det är dags att betala så att du 

inte missar nästa utgivning av ståndskall!

Kassör SSF: Ivar Karkiainen Tel.0293-127 02, e-post: 097310280@telia.com
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luleåutställningen
28 november
Ovanstående datum höll SSF/Nedre Norrbotten 
sin årliga utställning. Denna gång i Luleå och 
utställningsplatsen var Skanskas anläggning på 
Kallaxheden. Kommisarien Sven Forsberg, med 
hjälp av Stefan Engström hade ställt i ordning en 
bra utställningsplats för utställare och funktionär-
er. Vädret var bra hela dagen, 53 hundar var anmäl-
da och bedömdes av den mycket kunnige Staffan 
Forslund, Storvik. 

Fördelningen mellan raserna var 23 
Norrbottensspetsar och 30 finska spetsar. Först 
ut var som vanligt valparna och BIR-valp bland 
Norrbottensspetsarna blev Nalta Äljest Assar, ägare 
Leif Berglund, Överkalix och BIM-valp blev Zteppa, 
ägare Fredrik Grahn, Älvsbyn. Bästa finnspetstsvalp 
(BIR-valp) var Kaitum Dalens Khaila, ägare Gerd 
Karlsson, Malmberget och BIM-valp Finsk spets 
blev Joikom´s Saco, ägare Ken Hjerpe. 
När valparna var färdigbedömda var det dags för 
Norrbottensspetsarna. Kvaliteten på de något äl-
dre Norrbottensspetsarna var mycket bra. Bland 
dessa 18 hundar höll hälften, alltså 9 stycken Ck-
kvalitet. Men tyvärr verkar det som om ägarna till 
Norrbottensspetsarna ogärna ställer upp på jak-
tprov, för det fanns bara tre jaktprovsmeriterade 
Norrbottensspetsar i startfältet. Det var två cham-
pionhanar, SUCH Knaftskogens Theo, ägare Jan 
Persson, Överkalix, SUCH Lukas, ägare Ingemar 
Lundström, Älvsbyn och tiken Zindi, ägare Thomas 
Vennberg, Arvidsjaur. Tomas 
fick också åka hem med BIM-
rosetten då Zindi var den 
bästa tiken. Men den vackraste 
Norrbottensspetsen denna 
dag, alltså BIR, blev Tex-af-
Anajokk, ägare Sigge Carlsson, 
Boden. Men det skulle komma 
mera senare. Vi hoppas få se 
denna vackra hund bland re-
sultatlistorna från jaktproven 
till hösten.

Bland de äldre finska spetsarna var kvaliteten något 
lägre. Endast 6 hundar av 26 höll Ck-kvalitet. 
Jakthundsklasserna innehöll totalt åtta hundar, fem 
stycken hanar och tre tikar (två tikar i jakthundsk-
lassen och championtiken Kaitum Dalens Rajja). 
Den slutliga segraren bland de finska spetsarna blev 
till slut öppenklasstikenVargstrupens Ikoni (BIR), 
ägare Elisabet och Erling Sannemalm, Råneå. Den 
bästa hanhunden blev Kolgårdens Råssko (BIM), 
som ägs av Jan Jatko, Pajala. 
När de finska spetsarna var färdigbedömda var det 
bara en sak kvar och det var att utse vem av BIR-hun-
darna som skulle bli Best In Show. Staffan Forslund 
utsåg till sist Norrbottensspetsen Tex-af-Anajokk till 
segrare och överlämnade BIS 1-rosetten till ägaren 
Sigge Carlssons stora glädje. BIS 2-rosetten över-
lämnades till den lycklige ägaren av Vargstrupens 
Ikoni, Elisabet Sannemalm, Råneå.
Slutligen vill vi från styrelsen framför allt tacka Sven 
och Stefan för att de ordnat en mycket bra utställ-
ningsplats. Vi tackar givetvis alla andra som också 
ställt upp så att vi kunde genomföra utställningen. 
Domaren Staffan Forslund hoppas vi kunna locka 
upp från Storvik igen om något år. De fantastiska 
ringsekreterarna Jeanette Lindgren och hennes mor, 
som höll ordning på papper och priser i sekretari-
atet, ringer vi förmodligen till hösten då det är dags 
för utställning i Arvidsjaur.

Per Lundgren

Staffan Forslund utsåg  Nobsen 
Tex-af-Anajokk till  BIS 
Äg. Sigge Carlssons 
BIS 2Vargstrupens Ikoni, 
Äg. Elisabet Sannemalm, Råneå.

Tex-af-Anajokk

Best In show
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specialklubben 
för skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50  Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura.  Hemsida:  www.tradskallare.se
STyRELSEN
Ordförande                                                                                                                             
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com         
Vice ordförande 
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Sekreterare 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare 
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas  tel. 0975-51005  e-post : b.backebjork@imeganet.se
Kassör  
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot 
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Ledamot 
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33 e-post: egon.rongden@sergel.com
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, 
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå, Krister Mattsson, Jokkmokk
Avelsrådskommitté
Sammankallande  Finskspets:Johan Lehmivaara.,  Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi,  Tel. 0981-10044,   e-post: vijla@skola.kiruna.se
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: spetsgardens@glocalnet.net
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund,  Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se  
Priskommitté
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se     
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, hedlund.roger@telia.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitte      
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10 akpersson@live.se
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com 
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.se
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specialklubben för skällande Fågelhundar 
- lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post: ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,parakkag 14, 980 10 Vittangi, tel.0981-10767. 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
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, 0923-13729, 070-6319461, goran.ostlund@billerud.com.
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37, e-post 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59, e-post silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur Tel: 0960-10507, 070-6649570, per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekr: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn Tel: 0929-13264, 070-6820331, markus.fougstedt@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström, Ventilgatan 33, 933 34 Arvidsjaur Tel: 0960-10194, 070-6753339, gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Sandåsvägen 2CA 905 04 Umeå, tel 090-13 89 04
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel 0930-260 01.
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt  Sivertsson Byavägen  19, 923 96 BARSELE Tel. 0951-210 65, 070-379 5780, kurt.sivertsson@sv.se
Sekr: 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: Jeanette Börjesson Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad, tfn 0660-378337 epost:  
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tfn 0624-40015 epost: 40015@telia.com
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. 0684-303 46, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Alavattnet 335, 833 95 Strömsund 070-257 13 27 karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-131433, e-post egon.rongden@sergel.com 
Sekreterare: Lea Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 073-6214050, e-post lea.torvela@glocalnet.net 
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel.070-2672020, e-post matti.torvela@metso.com 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik.Tel: 070 - 333 03 88 e-post: staffan@forsslund.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: 0250-410 88, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96
Sydsverige
Postgiro:  91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson  Olsjövägen 27  772 70 SAXDALEN 0240-31112  styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson  Smedsvägen 9  772 40 GRÄNGESBERG 0240-22118  carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Tim Lindqvist  Irsta prästgård 7   725 97 VÄSTERÅS tel. 021-22192  tim.lindqvist@telia.com
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

PimuPimu

Klingermyrans Svante äg. Kattis ÅsmanKlingermyrans Svante äg. Kattis Åsman

Åkes SakkoÅkes Sakko
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