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Ledare
Idag den 1:a feb 2011 är
det +2 varmt och lätt regn.
Morgonens skidtur med mina
hundar är bara att glömma
tills vidare. Detta gör att
jag sätter mig ner och börja
skriva Ledaren till Ståndskall
nr.1 2011...

Innehåll Nr 1 • 2011
• Klubbnytt
• Årsmöten
• Champions
• Jaktprov
• Resultat

Lauri Keränen

• Utställningar

Eftersom vi står inför provregelrevidering (2012)
och jag sitter i regelkommittén så kommer Ledaren
att handla en del om regler och arbete i kommittén.

Annonspris Ståndskall
Pärmsida ...........................................1750:1/1 sida ........................................... 1500:1/2 sida ........................................... 1000:1/4 sida ............................................. 600:Valpannons ........................................ 450:Valpannons (rek av avelsråd) ............. 150:Rabatt: . ............................. 2st införanden 25%
4st införanden 50%
Annonspris hemsidan
Helår 3-spalt .................................... 2000:Helår 1-spalt ...................................... 850:Införande i tidningen samt hemsida 50% rabatt
på hemsidan. Länk till annonsör ingår.

Arbetet som började för över ett år sedan, då förfrågan om ev. ändringar till nuvarande jaktprovsregler
gick ut till lokalklubbar. Vi vill ha in synpunkter och
förslag runt pejl.
Lagom till riksårsmöte i Storuman hade vi fått in en
del svar. Vi passade på att ha möte med Norge och
Finland. Vi gick genom inkomna synpunkter och
det blev mycket prat om pejl.
Norge vill ha ändring på tiderna under moment
förföljandet. Samma förslag hade även kommit in
från våra lokalklubbar. Finland är nöjd med nuvarande regler, så inga ändringar väntas därifrån.
Sammanställning av svaren från lokalklubbarna
gjordes under ett möte som hölls i Orsa i början av
sommaren.
Efter genomgång av samtliga svar kunde vi konstatera att majoriteten vill ha ändring på följande
moment:
• Sök
• Förföljande
• Finnande i träd
• Svag markering
Frågan om pejl svarade 7 av 11 klubbar så här:
Vill ha möjlighet att använda hundpejl under ett
jaktprov utan att riskera hundens uteslutning.
Allt detta tog vi med oss till nästa möte som hölls

Ledare forts. sid 5

Ansvarig utgivare
Lennart Jönsson
Nyvägen 9, 830 51 Offerdal
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 juni
3/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti (1:a sept för provrapporter) . . . . . . . .  15 september
4/2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 november  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

e-post: standskall@it4unet.se
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.Icke medlemmar 250.-

Raskompendium:
Medlemmar 150.Icke medlemmar 300.-



Allt detta växte till en remiss som gick ut till lokalklubbarna i mitten av december, kopia skickades
till Norge och Finland. I dagsläget har samtliga lokalklubbar yttrat sig och vi har fått tillbaka både
ris och ros. Det som återstår idag är sammanställning av svaren, och sista ändringar skall göras innan
förslaget kan skickas vidare. Allt skall vara klart till
årsmötet i Jokkmokk.

Ledare forts...
uppe i Västansjö. Jorma och Seppo var redan på
plats och det luktade nykokt kaffe när vi klev in.
Framåt kvällen var vi överens att moment sök och
förföljandet skall ändras. Däremot ingen ändring
på finnande i träd och svag markering, annat än ev.
ny text. Finland påpekade redan i första mötet att
svag markering skall vara kvar som idag. Vi kom sedan överens att Jorma och Seppo hjälper oss med
översättning och tolkning runt finska provregler.
Ingen ändring gällande pejl från Finland, utan dom
behåller nuvarande tolkning.

När vi läser detta så har dagarna blivit längre och
solen har klättrat högre upp. Längtan upp till stugan och vinterfiske blir bara större. Kikmete i höstas
på första isen var fantastiskt. Att ligga stilla på ett
liggunderlag och helt plötsligt se en röding komma
försiktigt fram - middagen är räddad!
Väl mött!
Lauri Keränen

IN MEMORIAN

TOMMY FERM

k
Vi minns Dig med kärle
ömhet och glädje.
Du hade ett hjärta så
innerligt gott.
i
Tack och farväl från oss
ark
SSF Västerbottens Lappm

Tommy Ferm med Katti
En av hans duktiga championtikar



• Dessa förhandlingar resulterar nu i ett förslag som
går ut på remiss till lokalklubbarna den 15/12 2010,
svarsdatum 15/1 2011. Norge har lagt ett liktydligt
förslag med skillnaden i formulering av pejl: ”Pejl
får användas på prov” utan begränsningar. Finland
säger helt nej till pejl.

Provregelkommitténs slutliga förslag till
nya provregler för perioden
2012-07-01 t.o.m. 2017-06-30.
Att observera, detta är ett förslag lagt av
provregelkommittén, godkänt av riksstyrelsen.
Riksfullmäktigemötet i Jokkmokk 2/4 -2011
har det slutgiltiga beslutet för eller emot. Om
fullmäktigemötet beslutar att förkasta förslaget till
nya provregler så kommer de regler vi har idag att
gälla fram till 2017-06-30.

• Alla remissvar gås noggrant igenom och resulterar
i att kommittén ändrar sina formuleringar i delar
av förslaget, på grund av lokalklubbarnas svar på
remissen.
Ex. på vad man ändrat efter remissen:
Svag markering, återgår till text som gäller idag.
Text som beskriver förföljanden ändras, samt formuleringar i text enligt förslag, ändring av text avseende pejl.

Detta förslag har nu i dagarna(senast 11
mars) gått ut till lokalklubbarnas delegater på
Riksfullmäktigemötet i Jokkmokk, de har då att ta
ställning och besluta om detta förslag ska godkännas
eller förkastas i sin helhet. Varför man måste anta
eller förkasta förslaget i sin helhet har grund i våra
stadgars lydelse om ärenden/motioner till fullmäktigemötet §7, mom 7. Stadgarna finns att läsa på
hemsidan under fliken ”Om SSF – blanketter” och
PDF filen Regelpärmen sid 5. Provregelkommittén
ansvarar för arbete avseende jaktprov, provdomar
och provledarkonferenser, samt provregler och revideringar enligt fastställd organisation inom riksstyrelsens ansvar.

Det har och kommer att riktas kritik på kommitténs, och riksstyrelsens sätt att handlägga denna revidering. Så kommer alltid att ske, då det finns inga
som helst möjligheter att tillmötesgå allas synpunkter och dessutom förankra dem i ett samnordiskt
perspektiv, och så ska det vara i en sund förening,
huvudsaken är att kritiken är konstruktiv. Detta är
en del i riksstyrelsens och dess kommittéers arbete
mot en ökad öppenhet och mer lokalt förankrade
beslut. Men man måste också vara fullt på det klara
med att demokratiska regler gäller, får man vara
med och tycka, måste man kunna acceptera att
majoritetens val.
Lennart Jönsson
Ordf.

Kommitténs ledamöter:
Lauri Keränen, Roger Hedlund och Arne Åhs.
Denna gång har kommittén med stöd av riksstyrelsen valt att försöka förankra denna revidering via
lokalklubbarna hos våra medlemmar. Denna arbetsgång av en revidering är helt ny för SSF.
Den arbetsgång som kommittén haft under denna revidering:
• Början av 2010 skickade kommittén ut en enkät
till lokalklubbarna på vilka förändringar man ville
ha i nuvarande regelverk.
• Dessa enkäter innehöll önskemål om ändringar på
följande moment: sök, förföljande, finnande i träd
och svag markering, samt att 7 av 11 lokalklubbar
vill ha möjlighet att använda pejl utan att hunden
skall bli utesluten från provet. Dessa enkätförslag
behandlades inom kommittén, konkreta förslag med
substans till förändring togs med till den första
förhandlingen i Storuman med Norge och Finland.
• Intrycken från dessa förhandlingar behandlades
igen inom kommittén, och resulterade i ytterligare
förhandlingar med Finland denna gång i Västansjö.

Jahtitaigan Tanu



Provregler

Av bedömningskortet skall framgå anledning till
varför prov avbrutits eller varför hunden uteslutits
från provet.

Revidering av bestämmelser för jaktprov
med skällande fågelhundar 2012.

§16 sid 13 åttonde stycket När hunden på
ett klart och helt övertygande sätt (med berömvärd
markering), arbetar med enskild fågel i kull/flock,
tills den flyger eller stöts av provgruppen och
hunden efter förföljandet, oavsett tid eller längd,
återvänder och återupptar nytt skallarbete med
annan enskild fågel på samma övertygande sätt
(med berömvärd markering), bedöms det i dylika
fall som arbete med enskilda fåglar och i relation
till utförda arbeten. Reglerna talar här om den helt
ståndfasta hunden med berömvärda markeringar
vid skallarbete i kull och flock. (Får ej förväxlas
med hund som gång efter annan byter fågel i kull/
flock. I dylika fall poängsätts arbetet som högst 1
finnande och 1 primärskall.) När en hund arbetar
i kull/flock och endast förföljer en kort sträcka
och återvänder för att arbeta med en ny fågel
skall de korta förföljandena ej räknas, endast det
sista förföljandet tas med oavsett längd. Domaren
skall alltid till provledaren ge en så saklig och
noggrann redogörelse som möjligt över uppkomna
flockarbeten.

Provregelkommitténs förslag till
provregeländringar.
§ 12 Avbrutet prov samt
användning av pejl.
Tredje stycket
Hundpejl får användas för att återfinna hund.
Hundägaren ska till domaren begära att få lokalisera
hunden med hjälp av pejl. Tidpunkt och antal
gånger pejlen används antecknas av domaren på
bedömningskortet. Avstånd till skallplatsen skall
noteras. Avstånd och antalet gånger hunden har
pejlats skall vägas in när man bedömer hundens
sökmönster och poäng. Vid behov av att lokalisera
hunden mer än två (2) gånger under provtiden
3 timmar och en (1) gång vid förlängning skall
poängreducering ske på söket.
Hundägaren äger och ansvarar över pejlutrustningen
under provtiden.
Nuvarande lydelse
(kursiverad text där ändring föreslås):

Nuvarande lydelse: När hunden på ett klart
och helt övertygande sätt arbetar med enskild fågel i
kull/flock, tills den flyger eller stöts av provgruppen
och hunden efter förföljandet, oavsett tid eller
längd, återvänder och återupptar nytt skallarbete
med annan enskild fågel på samma övertygande
sätt, bedöms det i dylika fall som arbete med
enskilda fåglar och i relation till utförda arbeten.
Reglerna talar här om den helt ståndfasta hunden
med berömvärda markeringar vid skallarbete i kull
och flock. (Får ej förväxlas med hund som gång
efter annan byter fågel i kull/flock. I dylika fall
poängsätts arbetet som högst 1 finnande och 1
primärskall.) När man bedömer ett kull/flockarbete
i mer öppen terräng, ska man också se det ur
hundens synvinkel, alltså om hunden haft synkontakt
med flera fåglar. Det är vanligt med flockarbete
på senhösten och vintern när möjligheterna
att få synkontakt är betydligt gynnsammare.
Detta bör även beaktas vid bedömningen.
Domaren skall alltid till provledaren ge en så
saklig och noggrann redogörelse som möjligt över
uppkomna flockarbeten.

§ 12 Avbrutet prov Hundföraren får koppla
lös eller koppla upp sin hund endast på order av
domaren eller i det fall, att han helt avbryter provet,
att hunden kommit ur provområdet eller att den
utsätts för uppenbar fara. Ifall hundföraren avbryter
provet skall domaren genast göras underrättad om
detta samt orsaken härtill. Om hunden är svårt
skadad eller sjuk äger hundföraren rätt att avbryta
provet. Om han så vill, får uppnådd poäng räknas
hunden tillgodo. Domaren måste dock förvissa
sig om att skadan har uppstått under provet och
genom olyckliga omständigheter (inte ömma tassar
eller liknande) innan hunden får tillgodoräkna sig
uppnådd poäng.
Hundpejl får endast användas efter provtidens slut, eller när
hunden varit borta av andra orsaker än uppenbart fågelarbete
eller störande hinder mer än en timme under ordinarie provtid
och provet bryts av den anledningen.
Används pejl eller annan likvärdig teknisk utrustning i
övrigt under provet, anses provet som avslutat och hunden
utesluts från provet.


1.1 SÖK 		
(0...10 poäng)
Med sök avses hundens sätt att röra sig i terrängen.
Vid bedömningen av söket fästes uppmärksamhet
enbart till hur snabbt och hur vitt hunden rör sig.
Sökets ändamålsenlighet, såsom användande
av lukt-, hörsel- och synsinne under söket samt
sökmönster, belönas under arbetssäkerhet i extra
förtjänstpoäng.

I tabellen nedan framgår sammanhang mellan
kryssning och poäng.
SÖK...................................................... POÄNG
SNABBT OCH VIDSTRÄCKT...................................9-10
MEDELMÅTTLIGT OCH VIDSTRÄCKT.................. 8
SNABBT OCH MEDELMÅTTLIGT............................. 7
LÅNGSAMT OCH VIDSTRÄCKT................................ 6
MEDELMÅTTLIGT OCH MEDELMÅTTLIGT....5-6
SNABBT OCH SNÄVT...................................................... 5
LÅNGSAMT OCH MEDELMÅTTLIGT...................... 4
MEDELMÅTTLIGT OCH SNÄVT................................ 3
LÅNGSAMT OCH SNÄVT...........................................1-2

Terrängens och förets inverkan
Markernas beskaffenhet och föret inverkar på
sökets fart, vidd och hur ofta hunden visar sig för
gruppen. Tät undervegetation, djupt snötäcke eller
svårframkomlig terräng försvårar söket. Hundar som
under svåra förhållanden arbetar ändamålsenligt och
energiskt ska här kunna tilldelas poäng under Extra
Förtjänst – Specialförtjänster.

Kontakt
Vid bedömning av sök är en viktig del en god
kontakt med föraren.
I normal terräng och under normala förhållanden är
5 – 15 minuters söktid lämplig.

Bedömningsdirektiv
Vid bedömningen av söket tas ett medelvärde under
hela provomgången. Tillfälliga topperioder eller
svackor tas mindre hänsyn till. Att hunden stannar
upp för att lyssna under söket får inte inverka när
farten under söket bedöms. Hundens sök kan vara
kringgående, sågande eller någonting däremellan.
Under normala förhållanden användes följande
bedömningsgrunder.

Reduceringstabell vid söktider över 15 minuter.
Dålig kontakt med föraren
Över 15 minuter
-1 poäng.
Över 25 minuter
-2 poäng.
Över 35 minuter
-3 poäng.
Över 45 minuter
-4 poäng.
Användning av pejl mer än 2 ggr ord. provtid
och mer än 1 ggr under förlängning. -3 poäng.

SÖKSNABBHET
Snabbt sök
Hunden rör sig under huvuddelen
av provtiden i snabb galopp.
Medelmåttligt sök
Hunden rör sig under huvuddelen
av provtiden i galopp.
Långsamt sök
Hunden rör sig under huvuddelen
av provtiden i trav.

Hundens försvinnande Om hunden av andra
orsaker än uppenbart fågelarbete eller störande
hinder blir borta från provgruppen oavbrutet mer
än en timme av den egentliga provtiden, utesluts
hunden från provet. Uteslutningen får inte grunda
sig på antagande, utan domaren måste vara säker på
situationen.
Nuvarande lydelse:
1.1 SÖK (0-10 poäng)
Ett utmärkt sök skall vara snabbt, energiskt och
målmedvetet med bra sökvidd samt ske i god
kontakt med föraren. I normal terräng och under
normala förhållanden är 5 till 15 minuters söktid
lämpliga. Ett rotande sök är mindre bra.

SÖKVIDD
Vidsträckt sök
Hunden rör sig med en sökvidd på 250 till 400
meter framför och på sidorna om provgruppen.
Söktiden 5 – 15 minuter.
Medelmåttligt sök
Hunden rör sig med en sökvidd på 150 till 250
meter framför och på sidorna om provgruppen.
Söktiden 2 – 5 minuter.
Snävt sök
Hunden rör sig med en sökvidd på 50 till 150 meter
framför och på sidorna om provgruppen. Söktiden
0 – 2 minuter.


Bedömningsdirektiv
Vid bedömning av söket tas ett medelvärde under
hela provtiden. Tillfälliga topperioder eller svackor
tas mindre hänsyn till. Hundens sökmönster bör
vara så att hunden hittar de flesta fåglarna samt
med sådan sökvidd att hunden hittar ostörd fågel.
Under normala förhållanden används följande
bedömningsgrunder.

Berömvärt sök (9-10 poäng)
Hunden rör sig ändamålsenligt, huvudsakligen i
snabb galopp med en sökvidd på 250 till 400 meter
framför och på sidorna om provgruppen.

Vid allt för lång medelsöktid och därmed dålig
kontakt med föraren sänks prestationens värde.
Reduceringstabell för medelsöktid
över 15 minuter.
Över 15 minuter -1 poäng.
Över 25 minuter -2 poäng.
Över 35 minuter -3 poäng.
Över 45 minuter -4 poäng.

Bra sök (7-8 poäng)
Hunden rör sig ändamålsenligt, huvudsakligen
i galopp med en sökvidd på 150 till 250 meter
framför och på sidorna om provgruppen.
Nöjaktigt sök (5-6 poäng)
Hunden rör sig ungefär lika mycket trav som i galopp
med en sökvidd på 100 till 150 meter framför och
på sidorna om provgruppen.

2.1. MARKERING AV FÅGEL (0...10 poäng)
Med markering menas att hunden med sin placering
och sitt uppträdande på skallplatsen visar var fågeln
befinner sig. I praktisk jakt avgörs resultatet till
väsentlig del på hur exakt hunden markerar fågelns
sittplats. En bra hund markerar nästan alltid rätt och
exakt.
Markeringen bedöms vid godkända fågelskall.
Förutsättningen för att acceptera skallet och bedöma
markeringen är, att man får synkontakt antingen
med fågeln eller med hunden under skallarbetet eller
omedelbar efter det. Med undantag för situation,
där en mycket tät terräng eller något annat hinder
förhindrar synkontakt. I en sådan situation kan
markering bedömas och skallet accepteras enbart
på grund av hörselkonstaterande. En förutsättning
är dock, att ett säkert hörselkonstaterande under
skallet fås både av hunden och av fågeln.
Att man kan konstatera fågelns art och kön med hjälp
av fågelns läten eller synobservation på flyttande
fågel. Händelsen måste vara i så nära anslutning
till provgruppen, att man säkert kan bedöma
markeringens noggrannhet samt om det från skallet
flyttar en i provet accepterad skogsfågel.
Poängberäkning sker enligt tabell 2, utifrån
summa markeringspoäng i förhållande till antalet
konstaterade markeringar.
Förekommer två markeringsgrader vid ett och
samma skallarbete bedöms markeringen efter
den markeringsgrad som varit övervägande
under skalltiden. I de fall hunden markerar både
berömvärt, nöjaktig och svagt vid ett och samma
skallarbete, bedöms markeringen som
högst nöjaktig

Försvarligt sök (3-4 poäng)
Hunden rör sig huvudsakligen i trav med en
sökvidd av cirka 100 meter framför och på sidorna
om provgruppen.
Svagt sök (1-2 poäng)
Hunden rör sig huvudsakligen i långsamt trav och i
omedelbar närhet av provgruppen.
Undermåligt sök (0 poäng)
Om hunden rör sig ovilligt och slött samt håller sig
i omedelbar närhet av provgruppen skall hunden
uteslutas ur provet.
Kontakten med föraren
Till hundens sök hör som väsentlig del kontakten
med föraren. Vid sök med god kontakt visar sig
hunden med 5 till _5 minuters intervaller. Vid
medelsöktid som överstiger _5 minuter reduceras
poäng för sök enligt reduceringstabell. Om hunden,
av andra orsaker än uppenbart fågelarbete eller
störande hinder, blir borta från provgruppen mer
än en timme av den ordinarie provtiden, utesluts
hunden från provet.
Anvisningar för bedömning av söket
Om ovanstående bedömningsgrunder inte kan
användas till fullo när det gäller sökets fart och vidd,
används grunderna i tillämpliga delar enligt tabell.
FART
VIDD
POÄNG
Snabbt..........................Vidsträckt.............. 9-10
Snabbt..........................Medelmåttlig......... 7-8
Snabbt..........................Snävt....................... 5-6
Medelmåttlig...............Vidsträckt.............. 7-8
Medelmåttlig...............Medelmåttlig......... 5-6
Medelmåttlig...............Snävt....................... 3-4
Långsamt.....................Vidsträckt.............. 5-6
Långsamt.....................Medelmåttlig......... 3-4
Långsamt.....................Snävt....................... 1-2


Markeringens art
Markeringens arter är berömvärd, nöjaktig och
svag.

Terrängens utseende och skogens täthet ska
tas hänsyn till när man bedömer det som en
hörselkonstaterad markering. Vidare att man med
säkerhet kan konstatera fåglarnas art i kull/flock
och i fråga om enskilda fåglar art och kön, genom att
fågeln/fåglarna avger/avgett ljud under skallarbetet
och att hundens läge i förhållande till fågeln med
säkerhet kan fastställas med hjälp av hörsel.

Berömvärd markering
(3 poäng)
Markeringen är berömvärd om man med ledning
av den med säkerhet kan avgöra i vilket träd fågeln
sitter.
Vid berömvärd markering uppträder hunden
vanligen säkert samt visar med sin blick och sitt
beteende var fågeln sitter.
Om hunden har fast markering mot ett träd, men
domaren kan inte upptäcka fågeln förrän den stöts
ur trädet kan momentet bedömas som berömvärt.
I en mycket tät terräng kan markeringen anses
vara berömvärd, om man har synkontakt antingen
med fågeln eller med hunden och skallarbetet kan
konstateras exakt på grund av ljudet. Markeringen
kan vara berömvärd även om hunden befinner sig
relativt långt ifrån skallträdet. Detta händer närmast
med en rutinerad hund i öppen terräng då fåglarna
är skygga. Hunden markerar dock ändå med sitt
beteende och fasta skall var fågeln sitter.
Ifall hunden skäller en enskild fågel i flocken eller
kullen och markerar berömvärt trots andra fåglar
som ger ljud eller förflyttar sig, kan detta tas i
beaktande när extra förtjänstpoänger ges.
Exempel se sid 20 – 21 i provregelboken,
de står kvar!

Huvudregeln är:
- att domaren är i nära anslutning till skallplatsen.
- att fågeln/fåglarna avger ljud under delar av
hundens skallarbete.
- i fråga om enskilda fåglar konstaterande av art
och kön.
- i fråga om kull/flock konstaterande av art.
- domaren kan med ledning av fågelns/fåglarnas
ljud och hundens skall få tillräcklig grund för en
säker bedömning.
- ett godkänt hörselkonstaterande slutar alltid med
ljud av lättande fågel från träd, varifrån skallet
kom och skallet tystnar.
Svag markering (1 poäng)
Kvar som tidigare. Formulering enligt
provregelboken 2007 – 2012
Fel markering
Markeringen bedöms inte heller och skallet
godkänds inte om hunden har en fast felaktig
markering. Hunden erhåller inga poäng för
primärskall, markering, skallets art och hörbarhet
samt kvarhållande av fågel.

Nöjaktig markering
(2 poäng)
Markering bedöms som nöjaktig när hunden inte
exakt kan visa fågelns sitträd, utan skäller mot
trädgrupp, där fågeln sitter. Om domaren inte
kan upptäcka fågeln förrän den lättar eller stöts ur
trädgruppen, bedöms markeringen som nöjaktig.
Om hunden under samma skall skäller med
fast skall på fler än två fåglar ur flocken eller
kullen, bedöms markering som nöjaktig. Genom
hörselkonstaterande kan markeringen betraktas
högst som nöjaktig. En markering är nöjaktig,
när den med hjälp av hörsel har konstaterats som
exakt.
Hörselkonstaterad markering
Markering får även bedömas med hjälp av hörsel
och som högst nöjaktig markering. Sålunda kan en
hörselkonstaterad markering även bedömas som
svag eller fel. Förutsättning för hörselkonstaterad
markering och oavsett markeringsgrad är att
domaren är i nära anslutning till skallplatsen.

Nuvarande lydelse
(kursiverad text under ”Exempel” och ”Svag
markering” föreslås kvarstå):
2.1 MARKERING AV FÅGEL (0-10 poäng)
Med markering menas att hunden med sin placering
och sitt uppträdande på skallplatsen visar var fågeln
befinner sig. Förekommer två markeringsgrader vid
ett och samma skallarbete bedöms markeringen
efter den markeringsgrad som varit övervägande
under skalltiden. I de fall hunden markerar både
berömvärt, nöjaktig och svagt vid ett och samma
skallarbete, bedöms markeringen som högst
nöjaktig. Poängberäkning sker enligt tabell 2 utifrån
summa markeringspoäng i förhållande till antalet
konstaterade markeringar.
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Berömvärd markering (3 poäng)
För att markeringen skall räknas som berömvärd,
måste hunden skälla mot det träd, där fågeln sitter,
samt med sitt beteende och uppträdande visa
fågelns sittplats i trädet. I mycket tät terräng kan
man bedöma markeringen som berömvärd, om
man med syn kan konstatera hund eller fågel och
domaren är helt övertygad om situationen.

markerat berömvärt (stor rörlighet på skallplatsen).
Hunden markerar kull eller flock, men ej enstaka
fåglar ur den samma. I dylika fall bedöms
markeringen som högst nöjaktig.
Hörselkonstaterad markering
Markering får även bedömas med hjälp av hörsel
och som högst nöjaktig markering. Sålunda kan
hörselkonstaterad markering även bedömas som
svag eller fel.

Exempel: Om hunden döljs av hinder, exempelvis
stenblock, rotvälta eller dylikt och domaren befinner sig i
omedelbar närhet av skallplatsen, ser fågeln, och med hörsel
kan konstatera hundens läge, eller med hjälp av spårstämplar
kan avläsa hundens placering i förhållande till fågel och
skallträd under pågående skall, kan momentet bedömas som
berömvärt.

Förutsättning för hörselkonstaterad markering och
oavsett markeringsgrad är att domaren är i mycket
nära anslutning till skallplatsen, inom så kallat
hagelhåll, vilket normalt kan sägas vara cirka 30
meter. Villkoren därutöver är att man med säkerhet
kan konstatera fåglarnas art och i fråga om enskilda
fåglar art och kön, genom att fåglarna/fågeln avger/
avgett ljud under skallarbetet och att hundens läge
i förhållande till fågeln med säkerhet kan fastställas
med hjälp av hörsel.
Huvudregeln är:
- att domaren är i mycket nära anslutning till
skallplatsen
- att fågeln/fåglarna avger ljud under delar av
hundens skallarbete.
- i fråga om enskilda fåglar konstaterande av art
och kön.
- i fråga om kull/flock konstaterande av art.
- domaren kan med ledning av fågelns/fåglarnas
ljud och hundens skall få tillräcklig grund för en
säker bedömning.
- ett godkänt hörselkonstaterande slutar alltid
med ljud av lättande
fågel från träd, varifrån skallet kom och skallet
tystnar.

Likaså när hunden i öppen och gles terräng såsom
fröträdställning eller mycket gles tallmo, befinner sig på
relativt långt håll från fågelns sitträd, kan markeringen
bedömas som berömvärd under förutsättning att hunden
med ståndskall och övrigt beteende på ett klart och helt
övertygande sätt markerar fågeln. I dylika fall skall domaren
vara helt övertygad om situationen och att hunden exakt vet
var fågeln sitter.
Om hunden har fast markering mot ett träd, men domaren
kan inte upptäcka fågeln förrän den stöts ur trädet kan
momentet bedömas som berömvärt.
Om hunden markerar enskild fågel ur kull eller flock och
bibehåller den berömvärda markeringen oavsett andra
kacklande eller flyttande fåglar runt skallplatsen, skall
dylika arbeten alltid beaktas under punkten för extra
förtjänstpoäng.
Nöjaktig markering (2 poäng)
Domaren kan med ledning av hunden upptäcka
fågeln trots att markeringen inte är helt exakt.
Om hunden fast markerar trädgrupp vari fågeln
sitter och domaren inte kan upptäcka fågeln förrän
den lättar eller stöts ur trädgruppen, bedöms
markeringen som nöjaktigt när markeringen inte är
exakt.

Svag markering (1 poäng)
Svag markering inträffar som regel under svåra yttre
betingelser då vittringsförhållanden är svåra, som vid hård
eller byig vind och man får markeringen och skallarbetet i
vindriktning från fågelns sitträd. Hunden kan inte på ett
helt övertygande sätt visa träd eller trädgrupp fastän den
skäller nära inpå fågeln. Hunden markerar osäkert, eller
uppvisar stor rörlighet på skallplatsen. Men i det begränsade
området ger hunden skall mot den plats där fågeln sitter. I
dylika fall bedöms momentet som högst svag markering.

Som nöjaktig markering räknas också när hunden
markerar en fågel ur kull eller flock, men byter
skallobjekt fler än två gånger under pågående
ståndarbete.
Som nöjaktig markering räknas också när domaren i
gles terräng, på ett längre avstånd från skallplatsen,
upptäcker fågeln, men inte hunden, och genom
spårstämplar kan konstatera att hunden inte

Fel markering
Fel markering är om fågel konstateras på annan
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plats än det hunden avser med sin markering. I de
fall markeringen är fel, bedöms skallarbetet som
inte godtagbart för poängsättning. Således erhåller
hunden inga poäng för primärskall, markering,
skallets art och hörbarhet samt kvarhållande av
fågel.

i övrigt är fullgott, har mycket god hörbarhet och
täckning.
Vid prov där endast korta PS förekommer (ej
mätbara skalltider) får poängsättningen ej överstiga
3 poäng. Man använder skalan 1-3 allt efter det
underlag man får för bedömning.

2.2. SKALLGIVNING

Nuvarande lydelse:
2.2 SKALLETS ART OCH HÖRBARHET

(0...5 poäng)

Momentet får endast poängsättas i de fall hunden
har godkänt primärskall. Ett utmärkt skall är tätt
och täckande utan onödiga avbrott och har god
hörbarhet. Om hunden ändamålsenligt och klart
rättar sin skallgivning efter fågelns art, höjer detta
prestationens värde. Man bör dock komma ihåg att
skallgivning och kvarhållandet bedöms som skilda
förtjänster. Långa skall förutsätter i sig inte höga
skallgivningspoäng.

(0...5 poäng)
Momentet får endast poängsättas i de
fall
hunden
har
godkänt
primärskall.
Ett utmärkt skall är tätt och täckande utan onödiga
avbrott och har god hörbarhet. Om hunden
ändamålsenligt och klart rättar sin skallgivning
efter fågelns art, höjer detta prestationens värde.
Bedömningsgrund

Bedömningsgrund
Skallgivningen kan bedömas, om skalltätheten kan
mätas åtminstone under 15 sekunder.
Skallet anses berömvärt då det är såväl tillräckligt
tätt, som väl hörbart och jämt. Om hunden
ändamålsenligt och klart anpassar sin skallgivning
efter skallobjekt, höjer detta prestationens värde.
Om hunden efter långa och jämna skallserier gör
små uppehåll bör detta inte betraktas som hundens
fel. Ett skall med avbrott, repriser eller som försvårar
ansmygningen sänker poängen för prestationen.
Likaså om skallet har dålig hörbarhet, är hetsigt,
överstarkt, gällt eller ylande. En hund kan även, när
det är fråga om skygg fågel, medvetet göra korta
pauser och påbörja skallet försiktigt på nytt. Detta
bör tvärtom räknas som extraförtjänst för hunden.
När man bedömer skallets hörbarhet bör man ta
i beaktande terräng- och väderleksförhållandena.
Domaren bedömer skallet utifrån samtliga skall på
fågel under provet, där poänggivande markering
konstaterats. (Primärskall).

För att skallet skall kunna bedömas som utmärkt,
måste det ovillkorligen vara tätt och täckande
och utan andra egentliga avbrott än mycket korta
andhämtningspauser samt vara väl hörbart och
med rund och jämn skallton. Ett skall med avbrott,
repriser eller som är glest och som försvårar
ansmygningen sänker prestationen. Likaså om
skallet har dålig hörbarhet, är hetsigt, överstarkt,
gällt eller ylande. En hund kan även, när det är fråga
om skygg fågel, medvetet göra korta pauser och
påbörja skallet försiktigt på nytt. Detta bör tvärtom
räknas som extraförtjänst för hunden.Domaren
bedömer skallet utifrån samtliga skall på fågel under
provet, där poänggivande markering konstaterats
och använder skalan:
Utmärkt (5), Berömvärt (4), Bra (3), Nöjaktig(2),
Svagt (1).
Skallets täthet
Skallets täthet mäts i skall per minut. Mätningen
sker normalt i perioder om 30 sek och förvandlas
till skall/minut. Skalltätheten anses som utmärkt
vid cirka 90 skall/min och därutöver. Bedömning
omfattar även skallets volym, tonläge, täckning och
hörbarhet. Således
kan även ett skall med en täthet av cirka 80 skall/
minut räknas som utmärkt om det i övrigt är
fullgott, har mycket god hörbarhet och täckning.
Vid prov där enbart korta PS förekommer (ej
mätbara skalltider) får poängsättningen ej överstiga
3 poäng. Man använder skalan 1-3 allt efter det
underlag man får för bedömning.

Poängskala skallgivning
Utmärkt 5p, Berömvärt 4p, Bra 3p, Nöjaktigt 2p,
Svagt 1p.
Mätning av skallets täthet
Skallets täthet mäts i skall per minut. Mätningen
sker normalt i perioder om 30 sek och förvandlas
till skall/minut. Skalltätheten anses som utmärkt
vid cirka 90 skall/min och därutöver. Bedömning
omfattar även skallets volym, tonläge, täckning och
hörbarhet. Således kan även ett skall med en täthet
av cirka 80 skall/minut räknas som utmärkt om det
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4.1. FÖRFÖLJANDE AV FÅGEL (0...10 poäng)
Med förföljande avses hundens snabba rusningar
efter fågel, som lättar endera från marken eller från
träd, i avsikt att få primärskall eller förnyat skall på
fågeln.
Bedömningsgrund
En god förföljare rusar i allmänhet snabbt och
energiskt efter från marken eller ur träd flyende
fågel, samt avancerar snabbt beroende på
terrängens beskaffenhet till och med flera hundra
meter. En god förföljare använder sig effektivt av
förutom luktsinnet även hörseln under förföljandet
och stannar upp för att lyssna vid avslutningen av
förföljandet. Lyssnandet får inte inverka när farten
på förföljande bedöms. På långt avstånd erhållna
förnyade skall vittnar om god och uthållig förmåga
att följa flyende fågel och förutsätter höga poäng.
Som speciell förtjänst bör anses ifall hunden vid
förföljande av fågel kringgår t.ex. träsk, vikar,
branta stup och andra terränghinder eller simmar
över vattenhinder. Förföljandet bör i första hand
bedömas enligt den tillryggalagda sträckan. I
andra hand bedöms förföljandet utifrån tiden för
förföljandet.
Bedömning med tiden som grund används endast
då förföljandet ej annars kan bedömas.
Förföljandet skall poängsättas utifrån ett genomsnitt
(medelvärde) av de förföljanden hunden gjort under
provomgången. (Medelvärde innebär matematisk
avrundning t.ex. 5.0-5.49 ger 5p, 5.5-5,9 ger 6p).
Vid exceptionella förhållanden ger provets
provledare ytterligare bedömningsgrunder. Normalt
används följande bedömningsgrunder.

Medelmåttligt
Förföljande är minst 150 meter och i tid från 45 sek
upp till 1,5 minuter.
Kort
Förföljande är under 100 meter och i tid under 45
sek. Ifall hunden inte alls förföljer fågel, ges noll (0)
poäng och hunden utesluts från provet.
FÖRFÖLJANDE
		
POÄNG
SNABBT OCH LÅNGT............................................9-10 p
MEDELMÅTTLIGT OCH LÅNGT............................ 8 p
SNABBT OCH MEDELMÅTTLIGT.......................... 7 p
LÅNGSAMT OCH LÅNGT.......................................... 6 p
MEDELMÅTTLIGT OCH MEDELMÅTTLIGT 5-6 p
SNABBT OCH KORT..................................................... 5 p
LÅNGSAMT OCH MEDELMÅTTLIGT................... 4 p
MEDELMÅTTLIGT OCH KORT............................... 3 p
LÅNGSAMT OCH KORT..........................................1-2 p
Förfarande då hunden börjar förföljandet
En förutsättning för skall och förnyat skall är, att
inte fågeln eller hunden störs medan förföljandet
pågår. Därför är det viktigt att provgruppen
blir kvar på stället och lyssnar noggrant då
förföljandet börjar. Avancerandet vidtar först
då hunden endera återvänder eller får skall eller
förnyat skall på den fågel den förföljt, eller då
man är säker på att hunden förlorat kontakten
med den flyende fågeln och påbörjat nytt sök.
Nuvarande lydelse:
4.1 FÖRFÖLJANDE AV FÅGEL 		
(0-10 poäng)
Förföljandet skall vara snabbt och energiskt efter
fågel, som lättar endera från träd eller från marken, i
avsikt att få skall eller förnyat skall på fågeln.
Bedömningsgrund
Ett berömvärt förföljande är snabbt och energiskt
efter från träd eller mark flyende fågel och med
en längd av flera hundra meter. Förnyade skall
på långt avstånd visar på berömvärd förmåga att
följa flyende fågel och förutsätter höga poäng.
Som speciell förtjänst bör anses ifall hunden vid
förföljandet kringgår t.ex. tjärnar, vikar, branta
stup och andra terränghinder eller simmar över
smala sund och åar. Förföljandet bör i första
hand bedömas enligt den tillryggalagda sträckan. I
andra hand bedöms förföljandet utifrån tiden för
förföljandet. Förföljandet skall poängsättas utifrån
ett genomsnitt av de förföljanden hunden gjort
under provomgången.

FÖRFÖLJANDETS SNABBHET
Snabbt förföljande
Hunden rusar mycket snabbt efter flyende fågel.
När synkontakten upphör kan hunden stanna för
en liten stund för att höra när fågeln slår fast, men
fortsätter omedelbart med nästan samma fart.
Medelmåttligt förföljande
Förföljer fågel i långsammare galopp . Kan stanna
för att lyssna efter bortflyende fågel.
Långsamt förföljande
Förföljer efter flygande fågel i trav. Kan också lyssna
och om fortsätter, så i trav.
FÖRFÖLJANDETS LÄNGD
Långt
Förföljande är minst 250 meter och i tid 1,5 minuter
eller mer.
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Vid exceptionella förhållanden ger provledaren
ytterligare bedömningsgrunder. Normalt används
följande bedömningsgrunder:

Förutsättningen för skall och förnyat skall är
i allmänhet att fågeln och hunden inte störs
medan förföljandet pågår. Därför är det viktigt
att provgruppen blir kvar på stället och lyssnar
noggrant då förföljandet börjar. Gruppen avancerar
först då hunden får skall eller förnyat
skall på fågeln, eller återvänder till upptaget eller då
man är säker på att hunden förlorat fågelkontakten
och gått ut på nytt sök.

Berömvärt förföljande (9-10 poäng)
Hunden förföljer snabbt och energiskt i allmänhet
minst 250 meter, kringgår eller rundar terränghinder
samt använder hörselsinnet väl.
Bra förföljande (7-8 poäng)
Hunden förföljer snabbt och energiskt över 200
meter samt använder hörselsinnet väl.

5. FINNANDE I TRÄD (0...5 poäng)
Som finnande i träd anses det då hunden finner
fågeln direkt i trädet och får skall på den. Med
poänggivande markering (Primärskall). Förnyat
skall bedöms inte som finnande i träd. Finnande
i träd kan ske med hjälp av synen, hörseln eller
luktsinnet.

Nöjaktigt förföljande (5-6 poäng)
Hunden förföljer snabbt i allmänhet 100-200
meter.
Försvarligt förföljande (3-4 poäng)
Hunden förföljer i allmänhet cirka 100 meter.
Svagt förföljande (1-2 poäng)
Hunden förföljer i allmänhet endast några tiotal
meter.

Bedömningsgrund
Som en berömvärd eller god ”ur träd finnare”
kan beroende på omständigheterna anses hund,
som finner fågeln endast med hjälp av luktsinnet.
Finnande i träd med hjälp av luktsinnet bevisar
berömvärd förmåga att finna fågel och berömvärt
luktsinne. Finnande i träd med hjälp av hörsel
och syn är inte lika värdefulla, och man kan inte
heller ge höga poäng för dem. På uppkomsten
av de egentliga ”vittringsskallen” inverkar i stor
grad omständigheter, årstid och tid på dygnet,
vindriktning och vindstyrka, luftfuktighet och
luftströmmar, samt hur länge fågeln suttit i trädet.
På förhösten, när fåglarna vanligtvis är på marken,
inträffar finnande i träd mera sällan än på senhösten.
Domaren har ofta svårt att konstatera på vilket sätt
finnandet i träd sker och om det verkligen är fråga
om ett finnande i träd. För ett säkert konstaterande
krävs allmänt att man ser finnandet. Dock bevisar
färska fågelexkrementer under skallträdet ganska
säkert att det är fråga om ett finnande i träd.
Finnande i träd (4-5 poäng)
För ”vittringsskall” är det typiskt, att hunden
plötsligt ändrar rörelseriktning och avancerar efter
detta ganska linjerakt mot vinden. Skallet börjar ofta
som osäkert och frågande, blir stationärt, taktfast
och starkare så småningom. Finnandet måste ske i
gruppens synhåll.
Finnande i träd (3 poäng)
Finnandet måste ske på ett sådant avstånd, att man
kan acceptera skallet efter hörseln och domaren
inte har hört fågelns uppflog eller kacklande. Skallet

Förföljande i tät terräng
Om avståndet på grund av tät skog inte kan mätas,
används tiden som grund för bedömningen.
Tiden ska mätas från det ögonblick då hunden
börjar förföljandet tills dess den återvänder till
upptagsplatsen, varifrån fågeln flög, eller återvänder
och går ut på nytt sök.
Berömvärt förföljande (9-10 poäng)
Hunden förföljer snabbt och energiskt och
återvänder när mer än 2 minuter gått.
Bra förföljande (7-8 poäng)
Hunden förföljer snabbt och energiskt och
återvänder efter 1,5-2 minuter.
Nöjaktigt förföljande (5-6 poäng)
Hunden förföljer snabbt och energiskt och
återvänder efter 1-1,5 minuter.
Försvarligt förföljande (3-4 poäng)
Hunden förföljer snabbt och återvänder efter 0,5-1
minut.
Svagt förföljande (1-2 poäng)
Hunden återvänder efter mindre än 0,5 minuter.
Hund som inte förföljer fågel
En hund som inte förföljer fågel under
provomgången, ges 0 poäng och utesluts från
provet.
Förfarande då hunden börjar förföljandet
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börjar i allmänhet osäkert och frågande, men blir
taktfast och starkare så småningom.
Finnande i träd (2 poäng)
Hunden finner fågeln i träd på grund av svagt
kacklande eller syn. Finnandet kan också vara så, att
gruppen ser fågeln i träd, men kan inte med säkerhet
kan avgöra, att fågeln har varit tyst.
Om finnande i träd sker i kull/flock arbeten,
tillämpas maximalt 2 poäng.
För poängsättning på finnande i träd i kull/flock
arbeten avses det första finnandet av kullen/
flocken.
Finnande i träd (1 poäng)
Hunden finner fågel/fåglar i träd på grund av starkt
kacklande. Finnandet kan också vara så långt borta,
att gruppen ser fågeln/fåglar i träd och skallet
kan accepteras med nöjaktig (svag) markering. I
kull/flock arbeten tillämpas maximalt 1 poäng i de
fall då hunden förföljt en eller flera av fåglarna ur
gruppen, återvänder och tar ny fågel ur gruppen i
träd. Förföljandet ska då ha varit berömvärt. Samt
uppfyllt enligt §16 sid 13 åttonde stycket.(När
hunden på ett klart och helt övertygande sätt(med
berömvärd markering)…o.s.v.

poäng för detta. På uppkomsten av de egentliga
vittringsskallen inverkar i hög grad omständigheter
som årstid, tid på dygnet, vindriktning, vindstyrka,
luftfuktighet och luftströmmar samt hur länge fågeln
suttit i trädet. På förhösten, när fåglarna vanligtvis
håller sig på marken, inträffar finnande i träd mera
sällan än på senhösten.
Domaren har ofta svårt att konstatera på vilket sätt
finnande i träd sker och om det verkligen är fråga
om ett finnande i träd. För ett säkert konstaterande
krävs vanligtvis att man ser finnandet. Dock bevisar
fågelspillning under trädet ganska säkert att det är
fråga om ett finnande i träd.
För vittringsskall är det typiskt, att hunden ändrar
färdriktning och avancerar efter detta rakt mot
vinden. Skallet börjar ofta osäkert och frågande, för
att efterhand bli fast och säkert.
Extra förtjänst (0-5 poäng)
Sjätte stycket
Arbetssäkerhet framgår av hundens beteende i
sök- och fågelarbete, förvandla FM och F till PS
med upprepade långa skall med exakt markering,
ståndfasthet inför flyende fågel från skallplatsen,
anpassar skallet efter skallobjektet, förmåga att
lyssna och få förnyade skall samt kan dirigeras och i
övrigt har bra samarbete med föraren

Nuvarande lydelse:
5. FINNANDE I TRÄD (0-5 poäng)
Som finnande i träd anses det då hunden finner
fågeln direkt i trädet och får skall på den, medan
fågeln satt i träd. Är man osäker på om det var
ett finnande i träd, får poäng inte tillämpas. I de
fall finnande i träd konstateras, men sättet på
vilket det uppstått är oklart tillämpas 1-2 poäng.
I de fall det gäller kacklande fågel tillämpas maximalt
en poäng. Finnande i träd med hjälp luktsinne
värderas högt, 4-5 poäng. Vid kull/flock arbeten
tillämpas maximalt två poäng, då finnande i träd
under dessa förhållanden är av mindre svårighetsgrad
än när det handlar om enskild fågel. Förnyat skall
bedöms inte som finnande i träd. Finnande i träd
kan ske med hjälp av synen, hörseln eller luktsinnet.
Antal finnande i träd påverkar inte poängsättningen
i någon nämnvärd grad. Tonvikten ligger på vilket
sätt finnande i träd uppkom. Som en berömvärd
eller god prestation anses det när hunden finner
fågel endast med hjälp av luktsinnet. Finnande i
träd med hjälp av luktsinnet visar på berömvärd
förmåga att finna fågel och berömvärt luktsinne.
Finnande i träd med hjälp av hörsel och syn är inte
lika värdefulla och man kan inte heller ge lika höga

Nuvarande lydelse:
Arbetssäkerhet framgår av hundens beteende i
sök- och fågelarbete, förvandla FM och F till PS
med upprepade långa skall med exakt markering,
ståndfasthet inför flyende fågel från skallplatsen,
anpassar skallet efter skallobjektet, förmåga att få
förnyade skall samt kan dirigeras och i övrigt har
bra samarbete med föraren.
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Jaktprovsstatistik

från 2010-01-01 till 2010-12-31
Rörligt
SSF Övre Norrbotten
SSF Norrbotten kust och inland
SSF Nedre Norrbotten
SSF Västerbottens Kustland
SSF Västerbottens Lappmark
SSF Ångermanland
SSF Jämtland
SSF Medelpad
SSF Gävleborg
SSF Mellansverige
SSF Sydsverige
Summa
Utlyst
SSF Övre Norrbotten
SSF Norrbotten kust och inland
SSF Nedre Norrbotten
SSF Västerbottens Kustland
SSF Västerbottens Lappmark
SSF Ångermanland
SSF Jämtland
SSF Medelpad
SSF Gävleborg
SSF Mellansverige
SSF Sydsverige
Summa

1
0
2
2
1
14
2
6
0
0
3
1
31

%
0,0
33,3
40,0
12,5
53,8
22,2
30,0
0,0
0,0
25,0
33,3
27,7

2
1
0
0
2
3
2
5
4
2
0
1
20

%
20,0
0,0
0,0
25,0
11,5
22,2
25,0
66,7
16,7
0,0
33,3
17,9

3
4
1
2
4
7
5
4
0
6
4
1
38

%
80,0
16,7
40,0
50,0
26,9
55,6
20,0
0,0
50,0
33,3
33,3
33,9

0
0
3
1
1
2
0
5
2
4
5
0
23

%
0,0
50,0
20,0
12,5
7,7
0,0
25,0
33,3
33,3
41,7
0,0
20,5

s:a
5
6
5
8
26
9
20
6
12
12
3
112

%
4,5
5,4
4,5
7,1
23,2
8,0
17,9
5,4
10,7
10,7
2,7

1
4
3
4
3
13
2
5
4
3
2
1
44

%
7,0
9,1
11,1
17,6
17,6
12,5
11,1
8,7
13,6
3,5
50,0
10,9

2
5
5
6
5
13
3
6
4
1
3
0
51

%
8,8
15,2
16,7
29,4
17,6
18,8
13,3
8,7
4,5
5,3
0,0
12,6

3
17
6
14
6
16
8
14
14
6
20
0
121

%
29,8
18,2
38,9
35,3
21,6
50,0
31,1
30,4
27,3
35,1
0,0
29,9

0
31
19
12
3
32
3
20
24
12
32
1
189

%
54,4
57,6
33,3
17,6
43,2
18,8
44,4
52,2
54,5
56,1
50,0
46,7

s:a
57
33
36
17
74
16
45
46
22
57
2
405

%
14,1
8,1
8,9
4,2
18,3
4,0
11,1
11,4
5,4
14,1
0,5
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Tornedalens Ukko
Tornedalens Ukko ägdes av
Rune Samuelsson och blev
stamhund i Ukkos mytomspunna kennel.

Information från

avelsråden
Finskspets

Jag satt och läste lite om hur man kan dra nytta av
våra hundraser i forskningen runt sjukdomar hos
människan. Det har visat sig att hunden i stort har
liknande sjukdomar som vi människor. Allmänt kan
man säga att det handlar om att kartlägga sjukdomsalstrande gener först hos hunden och sedan söka
motsvarande gener hos människan. Anledningen
till att just hundar passar bra är deras begränsade
genetiska variation, samt att de lever nära oss och är
under likartad miljöpåverkan. Vi har vidare nästan
lika stor genuppsättning, cirka 20000 gener hos
människor och 19300 hos hund. Slutligen något
som också är viktigt är att SKK har fört register i
många släktled (stamtavlor). Allt detta är viktigt
för att kunna utröna vilken nedärvningsmodell en
sjukdom kan tänkas ha.

Kaitum Dalens Ricky

Två stegsmetoden
Jag ska försöka ge en starkt förenklad bild av hur
detta arbeta är upplagt. Först väljs en ras ut med
förhöjda genetiska riskfaktorer för en sjukdom,
exempelvis epilepsi. Ur denna ras tas två grupper
ut, en med konstaterat sjuka individer och en med
förmodat friska, en så kallad kontrollgrupp. Från
dessa tas blodprov ur vilka man sen tar fram respektive hunds DNA-profil. Sedan jämför man DNAprofilerna mellan sjuka och friska hundar. Man kan
säga att man söker efter regioner, där man finner
variation i den annars homogena arvsmassan mellan sjuka och friska individer. Där det finns större
variation finns också troligen skillnaden i friska
och sjuka gener. Identifierar man en sådan region
i en ras jämförs den med liknande regioner i andra
raser med samma problem. Förhoppningsvis begränsas dessa gemensamma regioner av en mindre
gemensam del. Denna förhoppningsvis lilla del av
arvsmassan undersöks grundligt, och man söker
efter en eller flera gemensamma, muterade sjukdomsalstrande gener.

Begränsad genetisk variation
Det är hundrasernas begränsade genetiska variation, som gör hund DNA så mycket enklare att
jobba med för genetikerna. Individer inom samma
ras är väldigt lika varandra, vilket innebär att de har
en stor del gemensam arvsmassa, eller gemensamma
gener. Denna utarmning av genetisk variation inom
en ras beror på människans hårda selektiva avel, i
kombination med inavel. I kölvattnet av detta har
sjukdomsanlag av olika slag förtätats, eller anrikats
i våra raser. Exempel på detta kan vara att den finska spetsen har 8 gånger högre risk att få diabetes
än andra raser. Vilket i sin tur indikerar att rasen
bär på förhöjda genetiska riskfaktorer för i detta fall
diabetes.

Kontrollgruppen
Sammansättningen av kontrollgruppens hundar
är viktig. Det gäller att hundarna i kontrollgruppen, så långt det är möjligt, tillhör just den friska ej
anlagsbärande delen av rasen. Om de visar sig vara
anlagsbärare eller sjuka utan att uppvisat symptom,
så rör det till sökandet efter den sjukdomsalstrande
genen/generna. Här krävs det att man är ordentligt
kritisk när man plockar ut det förmodat friskaste
som går att uppbringa. När det gäller epilepsin
hos exempelvis finskspetsen så borde man alltså
ta de individer med lägst ep-tal i kombination
med litet antal riskindivider/risklinjer i stamtav17

Troligtvis var det en enkel recessiv nedärvningsmodell för kortbentheten, hos gråhundarna. Det i sin tur
gjorde sökandet efter sjukdomsanlaget ”snabbare”
och ”enklare”? Det har förmodligen visat sig att
forskarna inte hittat de pusselbitarna i arvsmassan
som pekar på en enkel recessiv nedärvning bakom
epilepsin hos den finska spetsen. Hade det varit så
hade man nog relativt snabbt löst gåtan. Troligen
så pekar det mot en polygen nedärvning (ståndskall
nr 4 2009), med flera samverkande gener, som ger
symtomen på epilepsi.
Avelsrådet finskspets

Information från

avelsråden
Finskspets

lan. Riskindividerna ska komma så långt bak som
möjligt och de bör inte heller finnas i flera släktled.
Mycket pekar på att man inte alltid varit så noggrann i valet av hundar till kontrollgruppen som
hade varit nödvändigt. Genforskaren Hannes Lohi
kommenterar problemet i Aprilnumret (Huhtikuu)
av Pystykorva 2010. Det visade sig att vid en efterkontroll av 40 stycken hundar tillhörande kontrollgruppen, så hade 4 stycken drabbats av epilepsi.
Han poängterar vikten av att uppdatera forskarlaget
om hunden sjukdomsbild förändras över tiden.
Nedärvningsmodell
Lohi berättar att man med ett fåtal tester, mycket
snabbt, lyckats lösa gåtan bakom ”kortbenthet”
eller tappijalka bland gråhundar. Med blodprov från
endast 9 normala gråhundar och 9 ”kortbenta” hittade man den defektskapande genen eller anlagsparet. Nu finns möjlighet att via gentest för ”kortbenthet” sålla bort individer med anlaget från avel.

Viterlidens Kinto
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Bland Norrbottenspetsarna mötte Tulo Kolgårdens
Sally, ägare Lars Nilsson, i konkurrensen om BästI-Rasen. Tulo blev BIR och Kolgårdens Sally blev
BIM och erövrade också ett certifikat.

Utställning

Gudmundsbyn, Sundsvall
24 hundar och termometern på –22! De yttre
förutsättningarna var tuffa mot hundägare, domare
och inte minst ringsekreterarna som måste sitta stilla
under utställningen. Hundarna verkade dock inte
speciellt bekymrade av den låga temperaturen.

Bland finskspetsarna mötte Fort Hjort Jeppe Taigans
Red Hot Chilipepper, ägare Anita Hästdahl, i ringen när det var dags att kora bästa Finsk spets. Då
Jeppe blev BIR blev ”Chili” BIM och erövrade
sitt första certifikat. Ett certifikat erövrade också
Skallkungsvinnaren 2010 Loukonjarkas Isabella,
ägare Karl-Anders Karlsson.

Domaren, Staffan Forslund, lät sig inte heller
bekommas utan gjorde sina bedömningar lugnt och
metodiskt. Staffan, som tyckte att tikarna höll en
något högre kvalitet än hanarna, kom i slutänden
att ha två hanhundar i kampen om Best-In-Show
titeln; Norrbottenspetsen Tulo, ägare Per Jonsson,
och den Finska spetsen Fort Hjort Jeppe, ägare
Matti och Lea Torvela. Segrare i den kampen och
utställningen bästa hund blev Tulo.

Bland valparna så stod striden om bästa valp mellan den Finska spetsen Furubolets Mirva, ägare PG Johansson och Norrbottenspetsen Pötbobäckens
Nikie, ägare Daniel Kagovere, som båda också fick
HP. Furubolets Mirva blev bästa valp.

Staffan Forslund utdelar BIS-rosetten till Tulo med matte Marianne Jonsson
och Fort Hjort Jeppe och Matti Torvela får rosetten för BIS2.

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!
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Matfors-Gnarp

Årsmöte

SSF Medelpads sista ordinarie prov under hösten
hölls sydväst om Sundsvall. Snöförhållandena gjorde
dock att provrutorna fick spridas ut för att överhuvudtaget kunna genomföra provet. I Gnarp var
snödjupet för stort och inga provrutor där kunde
användas.

SSF Medelpad höll årsmöte på Dingersjö Wärdshus,
Njurunda, den 6:e februari. Det blev några nya
namn i styrelsen då några ledamöter avböjt omval.
Per Gannå, Anita Hästdahl och Mikael Åsman blev
nya ledamöter och suppleanter (se http://www.ssfmedelpad.se/ för mer info).

Fyra av hundarna lyckades dock hitta fågel hantera
dessa till 3:e priser; Fort Hjort Jeppe, ägare Matti
& Lea Torvela, Viltmästarns Pinglan, ägare Göran
Hofling, och Turre, ägare Lars Vikberg, uppnådde
alla 54 poäng, Taigans Red Hot Chili Pepper, ägare
Anita Hästdahl, 51 poäng. Totalt noterades 2 fåglar/
prov.

Då hela 54% av jaktprovsstarterna (28 av 52) resulterat i prisgivande resultat var det många som
mottog sina utmärkelser. Årets skällande fågelhund
i Medelpad blev Fort Hjort Jeppe som därmed
tog sin första inteckning i klubbens vandringspris.
Prisutdelning var det också i predatorjakten där
Kjell-Arne Henriksson tog hem segern även detta
år följd av Kalle Burman och Pelle Hellbom. Efter
prisutdelningarna avslutades årsmötet med "jägarmiddag".

26--29 november

i Medelpad

Matti Torvela tar emot vandringspriset för
Medelpads Skällande Fågelhund av
mötesordförande Bert-Ivar Pettersson

Domarutbildning
SSF Gävleborg inbjuder Domarutbildning
under våren 2011om intresse finns.
Anmäl till:
Ivan Karlsson 070-288 48 04,
Lauri Keränen 070-564 95 84

Nobs på tuppjakt!
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förlustelser med frun på annan ort fick vice ordföranden, Anders Albinsson ta över klubban och
hälsa alla välkomna.

Rapport från:

Mellansverige.

I korthet från mötet kan nämnas:
Till mötesordförande valdes Tommy Lannemar som
med pondus och stort bravur klarade mötet. Efter
omval av de som stod på tur att avgå förblev styrelsen densamma som tidigare.

Av vår jaktprovssäsong återstår ännu skarproven i
Höljes och Gagnef men med de senaste årens statistik
i bakhuvudet så vet vi att de inte gått att genomföras
på grund av ogynnsamma väderförhållanden. Men
man vet aldrig.
Vad vi ser så här långt är i alla fall att antalet genomförda jaktprov i år har varit 69 stycken, vilket
är en rejäl minskning med 46 prov jämfört med
fjolåret. Hoppet står till att skarproven faller väl ut
och att vi därigenom kan snygga till siffrorna lite
grann.

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

Vad dessa minskningar beror på kan ha olika orsaker
och några tänkbara aspekter kan vara, generationsväxling hos hundar/hundägare, vargsituationen
och/eller bara ett övermättad behov i spåret efter de
till antalet utökade prov som vi genomfört de senaste åren.

Trots vikande siffror i både jaktprovs och utställningsverksamhet kunde kassören Inge Groop,
vid redovisande av ekonomin konstatera att SSF
Mellansverige har en relativt god kassa. Efter att
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkänts, beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Den planerade förändringen av jaktprovsverksamheten togs upp och diskuterades liksom vårt deltagande i årets Grönklittsmässa den 13-14 augusti.
Jan-Olof Karlsson fick i uppgift att kolla medlemmars villighet att hjälpa till under mässan innan
beslut om vårt deltagande kan tas.
Frivilliga önskas därför höra av sig till Jan-Olof på
telefon 070-646 14 25.
Mötet avrundades med prisutdelning och Anders
Albinsson fick äran att kora”Årets Skällande
Fågelhund”som tillfaller den som har den samman-

Det kommande året kommer vi därför göra en
naturlig anpassning till de mest populära proven
och om möjligt försöka ta in fler hundar på dessa
i stället.
Det gör att det kommer att bli något prov mindre
men förhoppningsvis kan vi behålla det sammanlagda antalet starter.
Ett önskvärt scenario är också att antalet rörliga
prov ska komma att öka till den nivå som var innan
vi utökade de utlysta proven.
Provplatserna kan komma att växlas från år till år
och om behov uppstår, torde det vara ganska enkelt
att återuppta de prov som legat i träda.
Endast fem stycken hundar gick till ett 1:a pris under året. En blygsam siffra kan tyckas men fågeltillgång och väderlek under provdagar kan ingen rå på.
Trots allt så har 46% av alla jaktprovsstarter under
året gått till pris vilket tyder på att hundmaterialet är
bra bara de rätta förutsättningarna finns.
Medlemsantalet för SSF Mellansverige var vid
årsskiftet 199 stycken, vilket är en ökning med två
från förra året.
Årsmötet hölls som vanligt vid Moraparken den
5 februari och de sedvanliga möteshandlingarna
avklarades. Då ordinarie ordförande Björn Sinders
beviljats entledigande från tjänstgöring för privata

Anders Albinsson delar ut priset till Emil Skoglund
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lagt högsta poängen (de tre bästa proven sammanslagna). En hund med riktig ”spetskompetens” kan
man nog säga om årets vinnare som blev den mycket
trevlige Norrbottenspetsen Raskflons Roy. Husse
och ägare, Emil Skoglund från Dala-Järna.
Med all rätt fick Emil stolt motta applåder och en
plakett som bevis för sina insatser i tjäderskogen.
Duon startade på endast tre prov under hösten men
det räckte ändå till för att kunna bärga den slutliga
segern. Grattis! Fem i topplistan blev:
Raskflons Roy 200p.
äg. Emil Skoglund, Dala-Järna.
Bietarbaktes Nelli 188p.
äg. Björne Hagström, Borlänge.
Våtsjöbergets Isa 181p.
äg. Börje Svensson, Sollerön.
Vassåsens Acko 164p.
äg. Björn Sinders, Orsa
Byrisskogens Nanoq 159p.
äg. Ronney Skoog, Mora.

Sedan kom turen till Lars Bäcklund att utdela det
slutliga priset i ”Bäcklunds pokal” som avgjorts
på Fäbodprovet i Tansen under tre år. Först fick
Björne Hagström, Borlänge äran att motta en delpokal då hans Finnspetstik Bietarbaktes Nelli blev
provbäst under 2010. Sedan var det dax att belöna
slutsegraren, den som under de tre åren fått den
högsta poängen. En glad spelevink från Djura, Lars
Andersson var det som välförtjänt fick motta ”stora”
bucklan för de insatser som hans Norrbottenspets
Odensalaskogens Morris gjort. De båda pristagarna
fick varma applåder medan de sedvanliga ”raskravallerna” haglade.
Hundutställningen vid Moraparken
Söndagen den 6 februari var det dax för den årliga
hundutställningen vid Moraparken. Med fjolårets
klena deltagande i färskt minne var det mycket glädjande att konstatera att deltagarantalet i år slog nytt
rekord och den negativa trenden verkar vara bruten.
Med 52 anmälda hundar kom 49 till start och vi får
hoppas att det är ett trendbrott som håller i sig.

Sedan var det dax att dela ut diplom till de som under året lyckats med bravaden att få till ett 1:a pris
på jaktprov. Alla fem förärades med diplom samt
sköna applåder från mötesdeltagarna. De fem var:
Bietarbaktes Nelli 82 p,
ägare, Björne Hagström, Borlänge.
Rasmus 81 p,
ägare, Thomas Larsson, Forsbacka.
Raskflons Roy 79 p,
ägare, Emil Skoglund, Dala-Järna.
Börknäs Boss 77p,
ägare, Erik Simonsson, Lima.
Ryggärdans Senta 75 p,
ägare, Krister Wasser och Anna Eldh, Orsa.

Mer att läsa om utställningen i separat artikel.
Årsmötesprotokoll, utställnings/jaktprovsresultat
mm. finns att läsa på www.ssf-mellansverige.se
Nu har jag inget mer att säga än att vi får hoppas att
den snörika och kalla vintern ger vika så vi kan börja
tro på ett nytt och ännu bättre jaktår.
Ronney Skoog

Domare Staffan Forsslund med segrarna på Morautställningen.
Ove Sallander med Tjäderlekens Penti och
Leif Nilsson med Tjärbackens Jilla
Björne Hagström, Lars Bäcklund, Lars Andersson
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Arvidsjaurutställningen

Åkerstedt, Storuman vilken följaktligen blev BIM.
Hos de finska spetsarna stod kampen mellan
veteranen Akroyd’s Nike, ägare Leif Hedlund, Piteå
och championtiken Fort Hjort Jonna, ägare John
Laestander, Arjeplog. I denna kamp drog Jonna
det längsta strået och blev BIR. På Jonnas rad i
resultatlistan fick ringsekreterarna så småningom
göra en markering i ännu en kolumn då hon vann
BIS-titeln i konkurrens mot Överstjuktans Rambo.

27 november

Nedre Norrbottens utställning 2011 hölls i ridhuset i Arvidsjaur vilken genomgått en stor renovering sedan vi sist besökte det med våra hundar.
Omvandlingen var av mycket positiv karaktär.
Fräscha och stora lokaler samt ett stort fik.
63 hundar kom till start med fördelningen 35 %
norrbottenspetsar och 65 % finska spetsar. Domare
för dagen var Thomas Eriksson vilken för denna
lokalklubb var en ny bekantskap.
Bästa norrbottenspets för dagen blev Överstjuktans
Rambo, ägare Matts Bildström, Malå som stod
som segrare mot Pötbobäckens Gry, ägare Mattias

Arrangörerna gratulerar alla vinstrika hundar med
ägare samt riktar ett stort tack till de funktionärer
som ställt upp och gjort utställningen möjlig. Väl
mött 2011 i Älvsbyn.
Markus Fougstedt

Best in show!

a

n
Fort Hjort Jon
Pötbobäckens Gry, ägare Mattias Åkerstedt, Storuman blev BIM

BIS finalen: Fort Hjort Jonna, ägare John Laestander, Arjeplog V.S Överstjuktans Rambo, ägare Matts Bildström, Malå
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Bästa resultat i Arvidsjaur 27 november 2010
Norrbottenspets
Namn
Ulriksdalskogens Sita
Överstjuktans Kenzo
Överstjuktans Rambo
Lukas
Pötbobäckens Gry
Tilda

Ägare
Ulrik Öhman
Robert Lundberg
Matts Bildström
Ingemar Lundström
Mattias Åkerstedt
Greger Johansson

Finsk Spets
Häggingåsens Thai
Skarjaks Frode Estil
Njavvedalens Kilpo
Akroyd’s Nike
Hästtjärns Molly
Kiira
Reivos Rissi
Älgstugan’s Kita I
Akroyd’s Vilda
Akroyd’s Pirjo
Fort Hjort Jonna
Kaitum Dalens Rippe

Miranda Frings
Sandra Laestander
Ulf Renberg
Leif Hedlund
Tommy Ferm
John Wallberg
Daniel Nilsson
Marcus Wennberg
Mikael Öberg
Leif Hedlund
John Laestander
Roger Strandelin

Pris
1 valpkl, HP, BIR-valp
1 jkl, 1jkk, CK, Cert, Bhkl 3
1 ökl, 1ökk, CK, Bhkl 1, BIR
1 chkl, CK, Bhkl 2
1 jkl, 1 jkk, CK, Cert, Btkl 1, BIM
1 ökl, 1 ökk, CK, Btkl 2

1 jkl, 2 jkk, CK, Cert, Bhkl 4
1 jkl, 1 jkk, CK, Cert, Bhkl 2
1 ökl, 1 ökk, CK, Bhkl 3
1 vetkl, CK, Bhkl 1, BIM
1 jkl, 2 jkki, CK, Cert, Btkl 4
1 jkl, 1 jkk, CK, Cert, Btkl 3
1 jkl, 3 jkk, CK, Cert Btkl R
1 jkl, 4 jkk, CK, Cert, Btkl Opl
1 ökl, 1 ökk, CK, Btkl Opl
2 chkl, CK, Btkl 2
1 chkl, CK, Btkl 1, BIR, BIS
1 valpkl, HP, BIR-valp
Klubbmästare
Klubbmästare jaktprov blev finska spetsen
Latanjarkas Ruff, ägare Evert Lindberg, Arvidsjaur.
Klubbmästare utställning blev finska spetsen Fort
Hjort Jonna, ägare John Laestander, Arjeplog.
Styrelsen tackar för fortsatt förtroende samt tackar
närvarande medlemmar för visat intresse.

Rapport från Nedre Norrbottens årsmöte
Nedre Norrbottens årsmöte 2011 hölls i Älvsbyn
och som vanligt var närvaron mycket låg. 9 medlemmar, styrelsen inräknad, var närvarande. Mötet
var snabbt avklarat och posterna tillsattes med idel
omval. En nyhet vilken årsmötet beslutade om är
att reglerna för klubbmästerskapet på jaktprovssidan kommer att ändras. Istället för ett medelvärde
av hundarnas starter så kommer en jaktprovshelg
att vigas till klubbmästerskap där provets bästa
hund blir klubbmästare. Vi hoppas på en trevlig
helg och att vi får se många hundar i startfältet.

Markus Fougstedt

Domarutbildning
i Nedre Norrbotten

Följande hundar tilldelades diplom
för 1:a pris på jaktprov:
Akroyd’s Pirjo
Ägare Leif Hedlund, Piteå. (3st 1:or + ett CACIT)
Latanjarkas Ruff
Ägare Evert Lindberg, Arvidsjaur
Fort Hjort Jonna
Ägare John Laestander, Arjeplog
Tessi
ägare Mats Larsson, Sävar.

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
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Verksamhetsberättelse 2010
SSF Västerbottens Lappmark får härmed
avge verksamhetsberättelse för 2010.
Styrelsens sammansättning:
Kurt Sivertsson................. Ordförande
Martin Markusson........... Kassör
Tomas Jonsson................. Sekreterare
Roger Olsson.................... Ledamot
Göran Hellström.............. Ledamot
Fredrik Jonsson................ Suppleant
Alf Borgström.................. Suppleant
Ordf. Kurt Sivertsson lämnar över pris till Thomas Jonsson
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten. Klubben har haft en familjedag i Busjön
(Lycksele) med ringträning, tipspromenad, och genomgång av provregler. Klubben har 268 medlemmar
2010 en ökning med 11 tack vara Tommy Ferms medlemsvärvning under 2010.

Jaktprov
Antalet starter minskade totalt med 57 stycken. Antalet starter på utlysta minskade med 58 stycken och
antalet starter på rörliga prov ökade med 1 stycken.
Skallkungen
I Skallkungstävlingen representerades klubben av hela 5 st. hundar.Tittelförsvararen Sörlidbäckens Chili,
ägare Göran Hellström belade en 3:e plats. Viterlidens Kita ägare Thomas Jonsson belade en 8:e plats,
Pystykujan Pomo ägare Enar Skoglund belade en 9:e plats, Röja ägare Leopold Eriksson belade en 10:e
plats och Tjäder Fightens Roy ägare Carl Jones belade en 13:e plats.
Utställningar
Utställningar har hållits i Åsele med 30 deltagare, samt i Storuman med 29 deltagare. Antalet deltagare vid
klubbens utställningar 2010 uppgår totalt till 59 deltagare.
Priser
Klubbmästerskap		
Poäng Hund
Ägare
1.a 70
Sörlidbäckens Debra Winger Peter Jonsson
2.a 67
Sörlidbäckens Dina
Roger Olsson
3.a 64
Olbons Rikko
Tomas Renström
			
Västerbottenspriset
Poäng Hund
1.a 167 Viterlidens Kita
2.a 153 Sörlidbäckens Dina
3.a 151 Olbons Shakira
			
Bertil Holmströms vandringspris
Poäng Hund
1.a 233 Tunnersjöbäckens Wille
2.a 227 Olbons Shakira
3.a 220 Viterlidens Kita

Ägare
Thomas Jonsson
Roger Olsson
Peter Persson

Ägare
Mats Byström
Peter persson
Thomas Jonsson

Mirands Frings tar emot dubbla förstaprisdiplom.
Hunden som gjort det heter Häggingåsens Thai

Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar för det gångna året och hoppas på fortsatt gått klubbarbete.
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HUNDUTSTÄLLNING I STORUMAN
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

LÖRDAGEN DEN 9 APRIL 2011
Plats: Röbroskolan. Domare: Ulf Ottosson
ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00
Chipläsare finns vid insläppet.

Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg,
tel 0953-20522 mobil. 070-6680522
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på:
Postgiro nr 485 676-1
Valp 50:- Veteranklass 150 :- övriga klasser 300:SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 APRIL
SSF HAR SERVERING PÅ HAMBURGARE!
VÄLKOMNA!
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SE JCH SE UCH Bietarbaktes Nelli
E. SUCH SJCH Latanjarkas Ruff
U. SUCH SJCH Bielites Pexi
Ägare: Björne Hagström Gagnef
Uppfödare: Kjell Rosberg Sorsele
Jaktprov:
09-12-21, 84p Rörligt Gagnef
10-09-26, 82p Utlyst, Sälen
10-10-09, 75p Utlyst, Jokkmokk
Utställning:
09-02-08, Cert, Mora
09-03-29, Cert, Harsa
09-04-26, Cert, (Bir,Bis), Stöde

SE V-09 C.I.B SEUCH NOUCH SEJCH
Akroyd's Pirjo
S12671/2005 Född:2004-12-16
e. Tapion Paras. u. Skuthamnens Aya
Ägare/uppf.: Leif och Christina Hedlund
Utställning
2007-11-27 Cert
PITEÅ
2007-12-16 Cert
Stockholm
2008-01-27 Cert
Robertsfors
2008-04-19 Cacib
Harstad
2009-03-22 Cacib SV-09 Malmö
Jaktprov
2010-08-21 82p Arvidsjaur utlyst
2010-09-18 77p Cacit Arvidsjaur utlyst
2010-10-19 79p Arjeplog rörligt

Se jch Tunnersjöbäckens Wille
S30987/2007
e Se jch Hertsökullen´s Timmi
u Se jch Björnnosens Bida
Ägare: Mats Byström, Ramsele
Uppfödare: Stefan Nordström, Sollefteå
Utställning
090214 Bredbyn 1:a
Jaktprov
090820 Åsele 79p
091001 Åsele 80p
100827 Åsele 84p
101009 Åsele 77p
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E

SEUCH NUCH INTUCH NV-10
Davvins Kärstin
s42839/2007
e. Kroknäbbens Lasso
u. Pohjanukon Rittu
Ägare. Jan Engman Norrfjärden
Uppf. Per-Olof Lindroth Jokkmokk
Utställning
Jokkmokk 090207 CERT. BIM
Uleåborg 090718 CERT CACIB
Uleåborg 090719 CERT CACIB
Gällivare 100711 CERT. CACIB. BIR
Piteå 100718 CERT. BIR
Oslo 100814 CERT CACIB BIR
Oslo 100815 CERT CACIB BIR
Jaktprov
Jokkmokk 74p 2:pris

SE JCH PREDATOR’S IRJA
S48947/2005
e INT NORD UCH Tapperdalens Casanova
u Predator’s Liza
Ägare & Uppfödare: Tomas Salander, Ludvika
Jaktprov
080304 utlyst Grängesberg 80 p
090906 utlyst Grängesberg 85 p Cacit
101113 utlyst Grängesberg 83 p
Utställning
20090214 Högfors Cert

SE JCH Luokanjarkas Isabella
S28400/2007
E SJCH SUCH Börknäs Kirro S59989/2003
U SJCH Latanjarkas Jaana S27678/2001
Uppfödare: Jan Andersson, Ljusdal
Ägare: Karl-Anders Karlsson, Järvsö
Jaktprov
10-08-22 Los utlyst 86p
10-08-29 Kårböle utlyst 86p
10-10-09 Jokkmokk Skallkungen 77p (SM-etta)
Utställning
09-11-28 Vemdalen cert BIM
10-12-05 Sundsvall cert
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Ungdomssatsning

Skällande Fågelhundar och Storumans Stövargille.
Ett marknadsstånd ordnades under Storuman
Dagarna där slutspurten lades in på lotteriet och där
V-bottens Älghundsklubb sponsrade med en medverkan av utställningsdomare Arvid Göransson som
redogjorde för olika jakthundars anatomi och utseende enligt rasens regler. Jägareförbundet kommer
också att bjuda på gratis medlemskap och tidningen
Svensk Jakt under ett år.
Det kom in femtio anmälningar därav nitton
damer och tjugoåtta under tjugofem år som skulle
få låna det nya kursmaterialet i Jägarexamen.
Utbildningsansvarige är Tommy Gustavsson,
Storuman.

i Storuman.

Vi var några medlemmar i Storumans Jaktvårdskrets
som förra vintern träffades och började fundera hur
vi skulle locka fler ungdomar att börja intressera sig
för naturen och vad den har att ge. Ofta har man
ju prövat att locka ungdomar ut på jakt en tidig
morgon, och det har ju varit både ris och ros när
det gäller deltagare. Så vi startade ett lotteri där allt
överskott skulle gå till ungdomar som började gå
jägarexamen...
Priser till lotteriet började ordnas från olika företag
som mer eller mindre skänktes till oss från följande:
Yngvessons Audio/Video i Storuman (Garmin
Nordic hundpejl och Zodiac Jaktradio),
Pointer Jakt Gävle (Swe-Point hundpejl),
Nya Hundkällaren Storuman (Eukanuba – Royal
Canin hundfoder)
Ringcentralen Storuman (Slakt och Knivset) och
en jaktdag med Skallkungen 2009 (Sörlibäckens
Chili).
Netto från lotteriet blev cirka 28.000:-.

Vi inom arbetsgruppen funderar på en fortsatt sponsring av ungdomar som är intresserade av vår natur
på ett eller annat vis. Samtidigt vill vi rikta ett stort
tack till alla medhjälpare, våra sponsorer och inte
minst till er alla som köpte våra lotter som gjorde
denna ungdomssatsning möjlig.
Arbetsgruppen
Bernt Rönnholm, Kurt Sivertsson,
Christer Rådström, Göran Hellström och
Christer Säfvenberg.
Text Christer Säfvenberg

Lotteriet startades på våren 2010 tillsammans
med Storumans Jaktvårdskrets, Vuxenskolan,
Västerbottens Älghundsklubb, Specialklubben för

Tommy Gustavsson (blårutig skjorta)
tillsammans med en av grupperna

Jakt
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”Ungdomssatsning”

Älg • Fågel • Hare • Räv

UTSTÄLLNING I ÅSELE

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 27 MARS
Plats: Ishallen. Domare: Arild Berget
ID-vaccinations kontroll kl 9.00-10.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 10.00
Skriftlig anmälan skickas till:
Berith Johansson Bagaregatan 16, 910 60 Åsele tel 070-3664479
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 samtlydnadstävlingen på fredagskvällen
Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, samt Stövare, blandade raser.
Norrbottenspets och Finskspets på söndag.

JAHTITAIGAN JEKKU
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RIKSUTSTÄLLNING 2011
I JOKKMOKK

SSF Övre Norrbotten inbjuder till utställning
för Norrbotten spets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 3 APRIL 2011
PLATS: Ridhuset i Jokkmokk Domare: Staffan Forslund
ID-vaccinations kontroll mellan 09.00 och 10.00
Chipläsare finns på plats

Skriftlig anmälan skickas till:

Gerd Karlsson. Polhemsgatan 3. 983 33 Malmberget. Tele: 0970-202 08
Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på.
Bankgiro nr 59370841
Valpar 6-9 månader gratis övriga klasser 250 kronor

Sista anmälningsdag 25 mars!

SSF Övre Norrbotten har servering med hamburgare! Välkomna!

Riksårsmötet 2011
i Jokkmokk

Lördagen den 2 april kl. 13.00
på Hotell Jokkmokk i Jokkmokk
Rum och supé bokas på Hotell Jokkmokk tel: 0971-777 00
e-post: info@hoteljokkmokk.se
Uppge SSF och vilken lokalklubb ni tillhör vid bokning

Upplysningar:
Ove Sjöström tfn: 0970-20208 / 070-1302545
Vill ni ha hund på rummet kolla vid bokningen!

Välkommen önskar SSF Övre Norrbotten!
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Några fakta om Kristers gärningar:
Från 1985 till sin sjukdom var han både ordförande
och sekreterare, ibland båda samtidigt i vår lokalklubb Övre Norra. År 1993 blev han vice ordförande i riksklubben för att sedan fortsätta som
dess ordförande mellanåren 1994 – 1998. Under
dessa år var han även redaktör för vår klubbtidning,
Ståndskall. De ”sista” åren till sjukdomen slog till
var han åter sekreterare i riksklubben. Som grädden
på moset tilldelades han Guldnålen år 1999.
Detta var den ”teoretiska” delen av Krister, men
vi minns framförallt den ”praktiska” sidan. Redan
1974 skaffade han sin första finnspets, men det
var när han köpte valpen Raia S23330/84 som
Krister lät tala om sig. Han förde fram henne till
dubbelchampion samt deltog i Skallkungen 1988.
Det är inte många som får uppleva allt detta, men
Krister fortsatte på den inslagna vägen. Nästa hund
Linadalens Peni S38092/88 blev också dubbelchampion och deltog även han på skallkungen 1993. Med
nästa hund Tjäderlekens Devil S22448/98 skördade
Krister sina största framgångar. Devil blev jaktchampion samt deltog i flera Skallkungar och vann
Tommy’s pokal ett antal gånger. Att kunna göra allt
detta med en hund är svårt nog, men att göra det
med tre hundar efter varandra säger väl det mesta
om hundkarlen Krister Mattsson……!
När sjukdomen slog till var Devil hunden med den
högsta kvalificeringspoängen i vår lokalklubb till
2007- års Skallkung. Som ett bevis på den beundran
och tacksamhet vi i klubben kände gentemot Krister,
så fattades ett ovanligt beslut. En medlem sponsrade
resan ner till provet och två andra ställde upp som
hundförare på Devil under denna skallkung. Allt
detta för att hylla Krister i det som han älskade över
allt annat – hundsport i dess finaste form.
Personen Krister finns inte längre bland oss, men de
minnen han gett oss kommer att leva ” för evigt”.

In memoriam

Krister Mattsson
Under jultiden 2010 når oss det tråkiga beskedet
att den hårda ojämna kampen som Krister kämpat
alltsedan augusti månad 2007 till sist slutat . Alla
skall veta att Krister varit ”uträknad” ett flertal
gånger under denna period, men aldrig gett upp
utan kommit tillbaka gång efter annan. Beskedet
var inte oväntat, då vi sett att kurvan bara gick
åt ett oundvikligt håll den sista tiden. Trots detta
känns det likväl tungt och sorgsamt, att få ta del av
detta tråkiga besked.
Några av oss ”gamla uvar” kom i kontakt med
Krister under mitten av 80-talet. År 1985 valdes
Krister till sekreterare i vår lokalklubb och därmed
började en ”livsgärning” med få motstycken. Vi i lokalklubben blev snabbt bortskämda med att Krister
”fixade” allt och då menar vi allt. Otaliga möten har
han lett, skrivit protokoll så vi visste vad vi beslutat, hållit ordning på statistiken, fick saker gjorda
samt inte minst så såg han till att våra jaktprov blev
trevliga sammankomster som man längtade till.
Oräkneliga är de lördag- och söndags morgnar som
han mött oss med ett glatt humör. Vi vet att han såg
fram mot dessa jaktprov och älskade allt runt dessa
dagar. Om man kom in från något deppigt prov, så
blev man snabbt omvänd av Kristers optimism. – ”
Nästa prov kommer att bli fantastiskt”.. blev till slut
som ett mantra för oss alla. Tänk att en enda persons
sätt att vara, kan betyda så mycket för den allmänna
trivseln…..!
Vid 55-års ålder så tog Krister pension. Detta kunde
han göra tack vare att han varit förutseende och tidigt startat sitt sparande.
Varför tog han pension så tidigt ? tyckte vi andra,
men med facit i hand, så var det det klokaste beslutet man kunnat göra. Detta var inte det enda beslut
som Krister utklassat oss andra med. Han hade en
förmåga att vara både ett och två steg före oss. Idag
går det inte ett enda möte, där vi inte pratar om
Krister och minns episoder från åren som gått. Det
måste väl vara det högsta betyg man kan få som
människa, när man lämnat så varma och bestående
minnen hos så många olika personer.

Lokalklubben SSF / ÖN

In memoriam
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Jaktprovsstatistik på prov gjorda inom Ö. Norrbotten.
Nedan följer en sammanställning hur prisvalörerna fördelat sig 1999 – 2010
Pris: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 utl
2 utl
3 utl
0 utl

2
7
15
42

6
3
11
14

9
9
17
16

10
15
10
16

10
13
14
24

13
13
15
35

12
13
14
29

13
9
28
15

7
9
17
27

10
9
10
22

6
5
8
15

4
7
15
31

1 rör 4
2 rör 4
3 rör 1
0 rör 7
S:a 82

10
3
1
3
51

3
1
2
5
62

6
5
2
4
68

1
1
6
6
75

12
2
5
4
99

7
4
11
7
97

15
5
6
9
5
3
7
7
98 84

6
3
4
4
68

1
4
2
3
44

0
1
4
0
62

Av våra 62 starter så gicks 30 st av dem på Skallkungshelgen 9 – 10 oktober. Varför så få starter detta år ?
För det första så sker det en generationsväxling på hundsidan. Det är många yngre hundar som är på ingång,
men för många har den mycket dåliga föryngringen varit en bromsfaktor. Man har föredragit att jaga så
mycket som möjligt, för att stå väl rustade till nästa höst, då det förhoppningsvis har vänt och fågeltillgången har ökat. För det andra, så kom det stora mängder snö helgen 30 – 31 oktober, som omöjliggjorde fortsatt provverksamhet. De utlysta proven till helgerna 6 – 7 nov. samt 13 – 14 nov. ställdes in. Snömängden
gjorde också att ett tiotal anmälda rörliga prov gick samma öde tillmötes. Men så här kan det bli vissa år.
Detta år kom snömängden cirka 2 – 3 veckor tidigare än normalt. Ibland dröjer man för länge med beslutet
istället för att ta tjuren vid hornen och pröva medans tid är..!
Av de fyra elitettorna togs en av lokalklubbshunden Nappe, ägare Birger More’n. Därmed blev Nappe dubbelchampion. Vi hurrar och gratulerar till denna bedrift. Den första jp – helgen besökte Juha Lilja,från
Finland, oss åter. Denna gång hade han med sig en hund vid namn Sulkamäen Sisu, som på första dagen
drämde till med ett första pris. I och med detta blev hunden klar SE JCH. De andra ettorna togs av ettan
och tvåan på Skallkungen d.v.s Skallkungen Luokanjarkas Isabella s28400/2007 och Bietarbaktes Nelli
S24528/2006. Lokalklubbens egen representant Kolgårdens Troj, ägare Jan Ludvigsson nådde en hedrande
7:e plats. Söndagens väder Skallkungshelgen stördes av kraftiga stormvindar som höll nere poängen. Den
enda hund som lyckades denna dag var 3:an Sörlidbäckens Chili som i orkanvindarna fick två fåglar att sitta
tiden ut. Detta var strongt gjort av Chili. En tröst i bedrövelsen var att det blåste lika hårt i hela Norrland
denna dag….!
Troj visade dock direkt framfötterna jp- helgen efter då han vann vårt Klubbmästerskap.
Prisprocent på jaktprov i ÖN
Utlysta prov 2005
1:a pris
18%
2:a pris
19%
Rörliga prov:
1:a pris
2:a pris

24%
14%

2006
20%
14%

2007
12%
15%

2008
20 %
18 %

2009
18%
15%

2010
7%
12%

45%
18%

21%
38%

35 %
18 %

10%
40%

0%
20%
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Högsta jaktprovspoäng hösten 2010 bland lokalklubbens egna hundar.
Utlysta prov

Rörliga prov

80p Nappe, B More’n
71p Kiira, J Wallberg
67p Brännmyrans Baloo, P Samuelsson

66p Bibbi, F Hedlund
63p Kaitundalens Milla, A Burman
61p Killamrovas Ricco, K Renlund

Lokalklubben fick under hösten en ny Jaktchampion. Därmed blev den också dubbelchampion. Den
hund som tog sista steget var:
Finska spetsen S31442/2006 Nappe äg. Birger More’n , Jokkmokk
Grattis till den åtrovärda titeln SEJCH och SEUCH d.v.s SEDCH
LOKALKLUBBENS VANDRINGSPRIS.
2010 års vinnare och 7:e inteckningen i det nya priset tog:
Kiira S59194/2008
Född: 2008 -08 – 17
Ägare: John Wallberg , Tärendö
Utställning:
Jokkmokk 2010-02-06, 1 Jkl, ck, BIR, BIS
Jaktprov:
Porjus utlyst, 2010-10-30, 2 ekl 71p, 5p
Tärendö rörl. 2010-10-27, 3 rörl 55p, 2p

5p

Summa: 12p
Årets tävling var den hårdaste på flera år. Fsp Brännmyrans Baloo, nådde också en slutsumma på 12p. Det
blev målfoto där Kiira drog det längsta strået, då hon är 3 månader yngre än Baloo. En applåd till dessa
två duktiga unghundar bjuder vi på.
DOMARUPPDRAG
Flitigaste domaren i höst var Jörgen Estholm med 8 bedömningar. Närmast efter med 7 gjorda domaruppdrag kom Jan Engman. Sex hundar blev dömda av Gunilla Falk och Ove Sjöström. Här kan vi foga in
att när man fungerar som provledare, så räknas det inte in i statistiken för utförda domaruppdrag...!
Rätt eller fel tål att diskuteras inför framtiden.

Provledarrapport rörliga prov 2010
Antalet anmälda hundar till rörliga prov , var det lägsta antalet sedan proven infördes. Anledningen tros vara
den dåliga föryngringen, samt att snön började vräka ner i slutet av oktober, så att alla prov under november
månad blev inställda.
Proven som genomfördes innan snön kom var 6 till antalet där 5 hundar gick till pris 1 hund fick ett 2:a
pris och 4 st fick 3:e pris.
Vi tackar alla deltagare under dessa rörliga prov 2010
Roger Strandelin/Ove Sjöström
Provledare rörliga prov/SSF-ÖN
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ÖVRE NORRBOTTEN ANORDNAR:

Så här beräknas poängen:
MÅRDHUND........................................100 P
MÅRD.......................................................70 p
RÄV...........................................................70 P
MINK........................................................50 P
KRÅKA......................................................10 P
SKATA.......................................................10 P
VITFÅGEL................................................10 P
NÖTSKRIKA..............................................5 P

PREDATOR JAKT 2011
FÖR MEDLEMAR I SSF ÖN
För att hålla ner på rovdjuren anordnar SSF övre
norrbotten en predator tävling 2011 för sina
medlemmar! Man får poäng för mårdhund, mård,
räv, mink, kråka, skata, vitfågel och nötskrika.
Den som samlat mest poäng under en säsong får
ett pris utdelat på årsmötet 2012.

Hoppas ni tycker det låter som en intressant tävling
och vill vara med !
För med varje fångat djur från listan, så blir det lite
lättare för fåglarna och kycklingarna att klara sig.

Predator jakten startar:
1/2-2011 och slutar 23/1-2012

Vid övriga frågor kontakta:
Jan Jatko: 0768-107363.

Bildbevis önskas på fångsten, skicka E-mail till din
kommuns ansvarige.
Gällivare/Jokkmokk:
Ove Sjöström Mail: ove.sjostrom@telia.com
Pajala/Kiruna:
Jan Jatko Mail: helena.bjornstrom@spray.se

Rapport från Övre Norra inför 2011

med Riksårsmötet helgen 2 – 3 :e april 2011. Även
det i Jokkmokk. Se annons om Riksutställningen
som hålls på söndag 3:e april. Kom och ställ ut din
hund för en av våra rasers största kännare , nämligen
Staffan Forsslund, som kontrakterats som domare.

Då har lokalklubben hållit sitt årsmöte i Vaikijaur
för denna gång. Detta möte sätter punkt för
verksamhetsåret som gått och samtidigt blickar
vi framåt mot det som kommer. Från mötet kan
vi rapportera om uppvaktningen av finnspetsen
Nappe och ägaren Birger More’n som under 2010
blev jaktchampion och därmed dubbelchampion.

Höstens stora evenemang för vår lokalklubb var annars när vi stod som arrangör av Skallkungstävlingen.
Den hölls i skogarna runt Jokkmokk – Porjus. Vi
vill än en gång tacka alla inblandade (tävlande och
domare) som gjorde denna helg till en mycket trevlig
”sammankomst”. Visst var allvaret där (alla drömmer ju om att få vinna, när man äntligen lyckats
kvalificera sig) men skratten var aldrig långt borta
och allt avlöpte i sann ”sportsmanship”. Tack även
till de fyras gäng som styrde ”skutan i hamn”.
Vilket jobb ni utförde Gunilla, Roger, Michael och
Ove. Ni skall ha all heder över detta arrangemang.

Gunilla Falk som var klubbens representant vid
Krister Mattssons begravning rapporterade därifrån.
Klubben ämnar även starta en predatortävling för
att hålla nere rovdjurstrycket på våra fåglar. Se annonsen i detta nummer av ståndskall. Vi har även
bokat in söndag 15 maj då vi ämnar hålla en informations – träff om hur våra jaktprov går till och vad
domaren bedömer. Allt detta under gemytliga former, utan att gå in på en massa spetsfyndigheter som
bara förvirrar. Ta nu tillfället i akt och kom alla ni
som ”tänkt” men aldrig kommit sig för ! Samtidigt
träffar du kanske nya bekanta som också brinner för
vår trädskällarjakt. Ju fler vi blir desto roligare.

Nu fokuserar vi på att ro i hamn riksårsmötet 2-3:
e april.
Väl mött där allihop.

Det känns lite ovanligt att inte hålla vår årliga
hundutställning nu till Jokkmokks marknad som
traditionen bjuder. Nu hålls den istället i samband
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SSF/ÖN anordnar informationsträff
angående Trädskällarjakt med Norrbottensspets och Finskspets
• Information om våra hundars jaktsätt
• Information om hur ett jaktprov går till (vad bedömer en domare)
• Information om klubbens verksamhet.
Välkommen till några trevliga timmars information och diskussion

Söndagen den 15/5-2011, kl. 14.00
Plats: Upkins lokaler på energi plan i Gällivare
För mer information kontakta: Ove Sjöström tel. 0970-202 08/0701302545

SSF Övre Norrbotten
Inbjuder till familjedag/aktivitetsdag i Vaikijaure

Lördag den 28 maj kl:11.00
Vi träffas i Vaikijaure byagård (vägen mot kvikkjokk)
Ringträning med Carola Burman Kennel Timras utb. Ringsekreterare
Kom och träna dig hund inför Gällivares Internationell utställning
Information om hur ett jaktprov går till (vad bedömer domaren)
Ove Sjöström provledare och ordförande
Klubben bjuder på hamburgare. Kaffe och fika!

Isku får sig en promend i snön av Pontus

Benno skäller tupp och lillhusse skjuter
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Staffan Forsslund

än vad som kan tyckas vid första genomläsningen.
Nu är det fyra godkända kvalitétsklasser mot för
tidigare tre. Eftersom dessa fyra klasser överlappar
de tidigare så gäller det att hela tiden vara skärpt, så
att exempelvis inte alla hundar i den högsta klassen
håller CK-kvalité.
Att som domare hålla isär de nya begreppen jämfört
med de tidigare gick ju ganska bra, däremot kändes
det inte så lite malplacerat att under den öppna
kritiken säga i högtalaren att hunden får priset:
”Very good” eller ”Excellent” eller ”Sufficient”,
samtidigt som en ringsekreterare håller upp en
skylt som motsvarar kvalitetsprisets färg ifråga.
Med tanke på dels hundarnas urgamla användning
och ursprung och dels i denna miljö, så kändes det
väldigt malplacerat! Dessa nya beteckningar har man
redan tidigare tillämpat i Finland, fast på ett något
annat sätt. Men då var beteckningarna tvåspråkiga,
alltså både på finska och engelska. Nu finns hos oss
endast ett engelsk alternativ. Alltså inget ”Mycket
god” eller ”Utmärkt” eller ”Tillräcklig”.

Staffans ruta
När ”Svengelskan” kom till Mora.

Vid årsskiftet började som bekant nya
utställningsregler att gälla. Vad dessa
innebär fanns att läsa i förra numret av
Ståndskall. Det är som bekant ganska
genomgripande
förändringar
och
dessutom innehåller de en del konstlade
kompromisser för att tillfredställa oss
som företräder raser där det tidigare gick
att tilldela mera än ett certifikat för varje
kön.

I jakthundskonkurrensklassen utdelas inte längre
några certifikat utan endast certifikatkvalité (CK)
och samtidigt med de nya utställningsreglerna
så har man ändrat i championatbestämmelserna,
så nu är CK i jakthundskonkurrensklassen
championatgrundande och det spelar väl inte
någon större roll, men dessutom skall bästa hund av
respektive kön och som är berättigade därtill - = CK
i jakthundskonkurrensklassen eller utländsk hund i
championklass – alltid ha certifikat när den tävlar
om bästa hanhund resp. tik och näst bästa skall ha
reservcertifikat. Då kom den intelligenta frågan från
flera utställare: Varför då?
Något annat svar än
”Det står så” kunde vi inte komma med och det
visar att det finns en hel del att tänka igenom innan
man låser försöket. Hela den här lösningen är enligt
min uppfattning onödigt tillkrånglad.

Den 6:e februari hade jag den stora äran att agera
domare på SSF/Mellansveriges vinterutställning i
Mora. Mora är ju som bekant något av den svenska
nationalromantikens högborg. Med Anders Zorn
i spetsen var det här man tog initiativet till att
återskapa bygdedräkterna, införa spelmansstämmor
för att hålla liv i den gamla folkmusiken och så har
man ju vasaloppet.

Enligt de utskick som vi domare fått så är omdömet
”Excellent” inte lika med CK, men likafullt skall en
vinnande hund i Bhkl eller Btkl ha certifikat under
förutsättning att vårt krav på provmerit uppfylles.
I dessa båda klasser har ju endast hundar med

I denna kulturella miljö med vackert vinterväder
hade jag äran att under mitt 40:e år som
utställningsdomare döma 52 hundar enligt de nya
purfärska utställningsreglerna. Det var med extra
spänd förväntan jag såg fram mot detta uppdrag.
För oss domare är ändringarna mera genomgripande

Staffans ruta
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omdömet excellent tillträde. Om det då endast finns
en deltagare av ett kön och den får omdömet excellent
och är provmeriterad och att domaren inte tycker
att den är CK-mässig i jakthundskonkurrensklassen,
men eftersom den är ensam så vinner den Bhkl alt.
Btkl och då är ju certifikatet obligatorisk. Men
detta cert är inte championatmeriterande!! Det
här kommer nog att vålla en hel del huvudbry hos
utställare i framtiden. Ck väger tyngre än cert.

Som domare så sparar man inte någon tid under
bedömningen. Antalet klasser är lika många
som tidigare. Vad utställare måste tänka på är att
anmäla sig i rätt klass. Nu går det inte att med en
jaktprovsmeriterad junior gå vidare från juniorklass
till jakthundsklass, utan med omdömet excellent så
hamnar den direkt i Bhkl alt. Btkl och där delas det
inte ut några championatmeriter.
Utställningen då? Vacker vintersol och många fina
hundar. Norrbottenspetsens avelsklass var den
jämnaste jag sett under min domarkarriär och den
överlägset största klassen var jakthundsklassen för
finnspetstikar!
Staffan Forsslund

I championatbestämmelserna för älghundsraserna
krävs att minst ett CK i jakthundskonkurrensklass
skall vara erövrat på en av SÄK arrangerad
utställning. Någonting för oss att tänka på?

En hundmössa i dubbel bemärkelse.
På bilden: Häggingåsens Thai

Hundutställning i Stöde
SSF Medelpad inbjuder till utställning för
Finskspets och Norrbottenspets i Stöde

17 April 2011
Plats: Ede skola i Stöde. Bedömningen börjar kl. 10.00.
Valpar STARTAR FÖRST
Domare: Lennart Edfors
Upplysningar och anmälan:
Mats Persson Haddäng 547 820 77 Gnarp
Tel 070-6947716 Anmälan tillhanda senast 8/4 –2011
Anmälnings avgift: Valpklass 50 kr , övriga klasser 250 kr
Betalas på lokalklubbens Bankgironr. 5881-7263
Servering i Finns

Välkommna önskar SSF Medelpad
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Hej på er alla medlemmar!

Vi har nu sammanställt medlemsantalet för 2010 och trenden av att vi haft en medlemsutveckling som i
stort sett legat still har brutits och vi har en minskning för 2010 med 54 medlemmar till 1879 stycken.
Vad det beror på är svårt att säga men det brukar ha att göra med fågeltillgången. Antalet valpar som föds
och hur många nya hundägare som tillkommer är en annan anledning som styr över medlemstalet.
När detta skrivs så håller jag på med den nya matrikeln för 2011 och det ser mycket bra ut, betydligt fler
än under 2010 har redan betalat in medlemsavgiften. Vi får hoppas på att trenden håller i sig och att när
vi summerar 2011 så har en ökning skett. En del av er kommer att få en påminnelse på grund av att betalningar gjorda efter den 10 februari inte finns med, hoppas att ni har överseende med detta.
Medlemskommittén
Sammanställning medlemmar fram till och med 2010
Klubb
Övre Norrbotten
Norrbottens Kust o Inland
Nedre Norrbotten
Västerbottens Kust
Västerbottens Lappmark
Ångermanland
Jämtland/Härjedalen
Medelpad
Gävleborg
Mellansverige
Sydsverige

2004
141
134
191
185
230
125
243
113
175
281
93

2005
163
131
204
197
247
134
261
114
167
295
96

2006
155
135
209
196
263
132
258
99
171
291
90

2007
166
139
185
190
257
134
231
92
176
278
81

2008
164
147
177
188
259
130
239
100
170
286
76

2009
164
143
165
175
257
126
231
114
175
304
79

2010
159
146
152
160
268
122
210
122
164
299
76

Diff.
-5st.
+3st.
-13st.
-15st
+11st
-4st
-20st.
+8st.
-11st.
-5st.
-3st.

Totalt

1911 2009 1999 1929 1936 1933 1879 -54

‘5st. medlemar som betalat men ej meddelat avsändare

Morautställningen
6 februari 2011

Det blev en lyckad utställningsdag i Mora med
många deltagande hundar och ett kanonväder.
Visserligen var morgontimmarna något kylslagna
men allt efter som förmiddagen framskred gjorde
sig solens strålar påminda om att vi går mot ljusare
och varmare tider.
52 hundar var anmälda, vilket var ett rekord för 2000talet. Av dessa 52 kom 48 till start. Fördelningen var
17 Norrbottenspetsar varav en ställde upp i avelsklass och 31 Finska spetsar. Segrande ur striden om
BIS gick till Finska spetsen Tjäderlekens Penti, ägd
av Ove Sallander, Bjuråker. Bästa Norrbottenspets
blev Tjärbäckens Gilla ägd av Leif Nilsson, Malung.
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Ett stort grattis till dessa hundar med ägare!
Av resultatlistan att döma var kvalitén på hundarna
i de flesta fall av mycket hög. Domare för dagen var
Staffan Forsslund, som skötte sitt uppdrag med den
äran.
Som utställningsarrangör vill jag passa på att rikta
ett stort tack till domare och ringsekreterare samt
medhjälparna på utställningen Sigurd Jönsson,
Börje Svensson och Kjell Welam för en bra arbetsinsats. Icke heller att förglömma Bosse Kånåhols
som varje Morautställningen välvilligt ställer upp
och lånar ut sin högtalaranläggning. Tack också till
alla utställare som bidrog till en lyckad dag. Hoppas
vi ses snart igen!
Resultatlistan från utställningen finns på lokalklubbens hemsida www.ssf-mellansverige-se.
SSF Mellansverige Inge Groop

Utställningar 2011
Tillfälle

Ort

Typ Arrangör

Dag Not.

20110130-000 ROBERTSFORS nat SSF/ Västerbottens Kustland

SÖN

20110206-000 MORA

nat SSF/ Mellansverige

SÖN

20110212-000 HÖGFORS

nat SSF/ Syd

LÖR

20110219-000 BREDBYN

nat SSF/ Ångermanland

LÖR

20110305-000 KALIX

nat SSF/ Norrbottens Kust & Inland LÖR

20110327-000 ÅSELE

nat SSF/ Västerbottens Lappmark

SÖN

20110403-000 Jokkmokk

nat SSF/ Övre Norrbotten

SÖN Riksutst.

20110409-000 STORUMAN

nat SSF/ Västerbottens Lappmark

LÖR

20110417-000 STÖDE

nat SSF/ Medelpad

SÖN

20110528-000 ÖSTERSUND

nat SSF/ Jämtland-Härjedalen

LÖR

20110605-000 ALFTA

nat SSF/ Gävleborg

SÖN

20110806-000 MALUNG

nat SSF/ Mellansverige

LÖR

20111119-000 ÄLVSBYN

nat SSF/ Nedre Norrbotten

LÖR

20111126-000 VEMDALEN

nat SSF/ Jämtland-Härjedalen

LÖR

20111204-000 BIRSTA

nat SSF/ Medelpad

SÖN

Utställningar 2011
T-shirt
Jägargrön med logga på vänster
bröst enligt bild pris 125:- + porto

Vi har även:
• Injagningskompendium,
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

Kepsar
Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 150:- + porto

Beställning:
Anders Jonsson
Timotejvägen 37 931 45 Skellefteå
070-624 22 51, anders_02@passagen.se
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SSF Ångermanland

Rapport från Verksamhetsåret 2010
Årsmötet
Mötet hölls i Bredbyn Lördagen den 22 Januari och lockade ca 20 personer. Det var de sedvanliga
entusiasterna inom SSF Ångermanland som dök upp. Efter att ordförande Jeanette Börjesson hälsat alla
välkomna vidtog mötesförhandlingarna enligt dagordningen.
Styrelsen
Ordförande: Jeanette Börjesson
Kassör: Roland Eriksson
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson
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. En kraftig nedgång i antalet
starter har kunnat ses, trots en god tillgång på fågel. Två jaktprov har tyvärr ställts in p.g.a. få deltagare
och svåra väderleksförhållanden. 4 hundar gick till första pris.
Pristagare 1:a pris
Knakadalens Aiga ägare Jan-Gunnar Jonsson .............86 p
Kiepin Kaamos ägare Fredrik Söderlund ....................79 p
Malgomajdalens Zorro ägare Alexander Melander ....79 p
Sötmyrans Kiire ägare Kai Lappalainen . ....................78 p
Skallkungen
SSF Ångermanlands representant till Skallkungen, som gick av stapeln i Jokkmokk, var Utterdalens Pajjo,
äg. Mats-Olof Mattsson, som hamnade på en hedrande 12:e plats.
Mittkampen
Jämtland/Härjedalen stod som arrangör för Mittkampen i Vemdalen. Ångermanlands representanter var Knakadalens Aiga, äg. Jan-Gunnar Jonsson och Utterdalens Pajjo, äg. Mats-Olof Mattsson.
Ångermanland lyckades bäst och vann Mittkampen 2010. Utterdalens Pajjo blev bästa hund med 84
poäng.
Utställning
Arild Berget fick förtroendet att döma årets utställning i Bredbyn, bestående av 21 Finsk spetsar och 8
Norrbottenspetsar. Av dem som fick hp eller ck var 6 st Norrbottenspetsar och 10 st Finsk spetsar. En
eloge till ”Ö-viks gruppen” som lägger ner ett enormt arbete på denna utställning.
Ny Championhund
Vi får gratulera till 1 st ny champion.
SUCH Tallparkens Kira, äg. Tommy Arnmark, Bredbyn
Därmed får SSF Ångermanland önska alla en god vår.
Sonia Sjödin Jonsson
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SSF Västerbotens Lappmark

Inbjuder till

aktivitetsdag
Lördag 21 maj kl. 11,00

Kullerbacken Dorotea
• Klubben bjuder på fika
Frågor ring Martin:
• Ringträning
0941-66481 eller 073-1800832
• Tipsrunda
Vi träffas för en trevlig dag!
• Föredrag om jaktprov & utställning
• Prisutdelning
Särskilt hälsar vi nyblivna hundägare
Sponsorer

samt Barbro Börjesson känd från Go`kväll på TV

Hundutställning Östersund.
Lördagen den 28 Maj.

SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för finsk- och norrbottenspets
i samarrangemang med Älghundsklubben Jämtland/Härjedalen.
Plats: Flottiljområdet på gamla F4, Frösön.
Domare: Erna-Britt Nordin
Anmälan och upplysningar: Senast fredag den 13 maj till Lennart Jönsson
Nyvägen 9, 830 51 Offerdal. 0640-32157, 070-657 67 38. jonssonsel@telia.com
Anmälningsblankett finns i Ståndskall eller på www.tradskallare.se 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!

Skicka in material till Ståndskall

standskall@it4unet.se
Märk bilder och filer med namn!
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Valptorget
Finskspetsvalpar till våren.
u Häggingåsens Ronja, e Vassåsens Acko (SUCH)
Parning rekomenderad av avelsrådet.
Svante Månsson i Idre
svante.mansson@gmail.com
Tel 070-681 73 63

Nobsvalpar väntas vecka 11, 2011
e. Emma S15330/2009 u. SE JCH Tunnersjöbäckens Wille S30987/2007
Båda föräldrarna är ögonlysta u.a.
Parningen är rekommenderad av avelsrådet.
Sten Eriksson, Blåmesvägen 18, 794 32 Orsa
Sten_e@bredband.net. TEl. 070-242 00 99

Finskspets valpar vv. 10
e. S64568/2006 Knithin Rokka 1:a jpr, CERT utst.
(e. Ristipulon Rekku u. Jahti-Impan Kajo)
u. Sörlidbäckens Debra Winger 1:a jpr.
(e. SEJCH SEUCH Latanjarkas Ruff u. SEJCH Sörlidbäckens Aya)
Båda föräldrarna patella u.a. samt fulltandade.
Parning anvisad av Avelsrådet
Peter Jonsson, Hammarvägen 5, Storuman,
0951-776 86, 070-554 14 49

Finskspets valpar
Väntas vecka 15

E. SE UCH Fort hjort Jeppe 1:a jaktprov
(e FINUCH FINJCH Rippeläisen Nipa, u Nord JCH Tiukka)
U. SE JCH Viterlidens Tepi
(e Ailatis Seppo) (u SE JCH Viterlidens Anja)
Täckhund anvisad avelsrådet
Häggingåsens kennel
Daniel Byqvist 070-352 95 38

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

Söndagen den 5 juni 2011

Plats: Forsparken i Alfta
Tid: Bedömningen börjar 09.00
Domare: BRITT MARI NORDQUIST
Upplysningar och anmälan:
Karl Anders Karlsson, Bränna 8
820 40 JÄRVSÖ
Tele 0651- 472 01
Anmälan tillhanda senast 22/5
Anmälningsavgift: Valpklass gratis, övriga klasser 250 kronor.
Betalas in på SSF Gävleborgs Plusgiro 17 43 39- 2
Välkomna till Forsparken önskar SSF Gävleborg!

Gulliga nobsvalpar
e Klingermyrans AXO
u Juotsenvaaran Becky Lou
Hälsningar
Bo Gustafsson

Avelsråd

Finsk spets

Norrbottenspets

Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi. Tel. 0981-100 44

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

Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13 Stöde,.Tel. 0691-663220

Alf Borgström
Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina. Tel. 0940-557
54, 070-688 45 53
Assar Tieva
Städet 8, 980 60 Korpilombolo. Tel. 0977-102 33
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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, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm,
Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Leif Öhgren, Storuman
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
Ann-Kristine Persson, Granberget 23 A 912 90 VILHELMINAe, tel. 0941-450 10. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Ann-Kristine Persson, Granberget 23, 912 90 Vilhelmina, 0730-358823, akpersson@live.se
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: Gunilla Falk, Vaikijaure 601 962 69 Jokkmokk 0971-310 17 070-548 52 54, gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20 e-post. l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, tel. 0923-137 29/0706-31 94 61, 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. 0960-105 07 / 0706-64 95 70 e-post. per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekr: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel. 0929-132 64 / 0706-82 03 31 e-post. markus.fougstedt@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström, Ringelvägen 34C 933 31 Arvidsjaur tel. 0706-75 33 39 gunillas65@hotmail.com.
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Sandåsvägen 2CA 905 04 Umeå, tel. 090-13 89 04 e-post. torleif.eriksson@telia.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lars.nilsson.timber@sca.com
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel. 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post. 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, 919 32 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 tel. 0660-37 83 37 e-post jensing@telia.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15 e-post. 40015@telia.com
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö, tel. 0660-516 12e-post roland.eriksson@brevet.nu
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lars Persson, Lärargatan 7, 840 93 Hede, tel. 0684-650 15 e-post persson.lg@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, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-13 14 33 e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, 070-606 63 06, anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0702-67 20 20 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 e-post. jaaan@swipnet.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel. 0703-33 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 / 0702-26 02 93 e-post. gb.sinders@telia.com
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33 / 0703-14 01 72 e-post. ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96 e-post. inge.groop@se.pwc.com
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen, tel. 0240-311 12 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Klädesvägen 22 168 76 Bromma, tel. 08-26 96 80 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Tim Lindqvist Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel. 021-221 92 e-post. tim.lindqvist@telia.com
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b

Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

or fyra veckor

gamla

Tupp på hustak...
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storuman Tryckeri & Reklam AB

Blivande stjärn

s Svante
Klingermyren

