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Ledare 
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 4st  införanden 50%
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Helår 3-spalt  ................................... 2000:-
Helår 1-spalt  ..................................... 850:-
Införande i tidningen samt hemsida 50% rabatt 
på hemsidan. Länk till annonsör ingår.

Ansvarig utgivare
Lennart Jönsson
Nyvägen 9, 830 51 Offerdal
Tel. 0640 - 321 57
E-post: jonssonsel@telia.com       
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23, 923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
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Tommy Lannemar

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 1, 2013

Snart 4 år i riks styrelse… 
Herre Gud vad tiden går fort! 
Jag har varit sekreterare un-
der dessa år och det innebär 
att man får mycket informa-
tion från SKK, Riksstyrelse, 
kommittéer och lokalklubbar 
som ska dokumenteras och spridas. Problemet är att 
”sålla” och försöka förstå vad lokalklubbarna har be-
hov av. Vår ordf. Lennarts kunskap inom SSF har 
varit ovärderlig för mig och han har och är ett myck-
et bra bollplank när man får olika frågor att besvara. 
Om man nu ska sammanfatta dessa år så har det va-
rit otroligt mycket arbete men väldigt roligt. Vi har 
många idéer om hur vi ska bli en ”modernare” klubb 
och hur vi ska få fler friska hundar i avelsarbete.  
När det gäller ”modernare” klubb arbetar i första 
hand Egon med Rasdataprogrammet, som vi hop-
pas ska vara igång senare delen av 2013, dock se-
nast våren 2014. Ett efterlängtat program som 
kommer att underlätta mycket inom SSF. Vår 
kassör, Ivar, har med ”en dåres envishet” sett till 
att vi idag har ekonomi att köpa detta program.  
Egon har också tagit fram statistik på båda 
raserna när det gäller jaktprovens olika mo-
ment, vilket är mycket intressant läsning.  
Vi har också beslutat att ge bidrag till lokalklub-
barna när det gäller datorinköp och veter-
inärundersökning på utställningar för att kon-
trollera i första hand patella och ögonlysning. 
Vi får använda pejl på jaktprov i viss utsträckning. 
Nu i efterhand kan jag tycka (personlig anm.) att vi 
borde fått använda pejlen fullt ut. 
Hur ska vi få fler hundar i avelsarbete? Vi måste få hun-
dägare att starta både på jaktprov och utställningar. 
Några klubbar bjuder på första start på jaktprov och 
utställning. Ett mycket bra beslut från dessa klubbar. 
Vi har ställt frågan till SKK om vi kan arrangera 
jaktprov för ”unghundar” mellan 9 månader och 4 
år. SKK har svarat att det är möjligt så nu är det 
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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.

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 
2/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .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.

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

Illustratör: Leif Holmqvist

Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.-
Icke medlemmar 250.- 

Raskompendium:
Medlemmar 150.-
Icke medlemmar 300.-
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Ledare forts...

upp till varje lokalklubb att avgöra om  de tyck-
er det är viktigt. Tänk vilket otroligt bra arbete 
Leif Ögren m.fl. gjorde på Trädskällardagarna i 
Storuman för unghundar. Hoppas någon tar tag 
i ”stafettpinnen” och startar upp något liknande. 
Uppfödarna gör nog så gott de kan för att få sina  
valpköpare att meritera sina hundar,  men tyvärr  
blir det oftast bara löften. Ni som har några bra 
idéer om hur vi ska få fler att starta kontakta
gärna Matti Torvela i lokalklubben Medelpad.   
 
Efter att jag blev tvungen att ta bort min Tanja, som 
hade fel på bukspottkörteln, var jag utan hund i 8 
månader. Jag kunde inte tro att det var så svårt att 
köpa en valp från meriterade föräldrar. Först hjälpte 
Lauri Keränen mig att kontakta tikägare i Finland, 
där jag hade möjlighet att köpa en tikvalp. Under 
tiden tipsade Mattias Åkerstedt mig om en parning 
i Norge, där jag till slut kunde köpa min nobsvalp, 
BG Milla. BG Milla är efter SE NUCH Skarnäbbens 
Sippa och SE JUCH Tunnersjöbäckens Walle. Om 
Milla blir lika bra på jakt som hon är vacker då har 
jag nog en JCH inom några år!!!
Jag hörde från många håll att föryngringen har ”kra-
schat” i år. Inom mina jaktmarker runt Djura var 
det förvånansvärt bra med föryngringar. Vi hade 
kullar på 4 – 5 kycklingar i september.
Så här kan det gå till på en jakttur när man är en amatör. 
När man köper en valp har man stora förväntnin-
gar och kanske lite bråttom att visa ”andra” att man 
köpt en ”kanonhund”. Jag bjöd hem uppfödaren 
Bent Utsigt från Oslo för att han skulle se Milla i 
arbete. Vi var ute några dagar och söket var väl inte 
det bästa, men vi hittade fågel varje jakttur. 

Vi ett tillfälle kommer Milla emot oss och på ca 70 
m tvärkastar hon och börjar skälla på en tjädertupp 
som sitter i träd. Jag smyger mig fram några meter 
och ser Tuppen och hör honom skära näbb. Jag hin-
ner tänka att nu får jag inte missa första tuppen med 
en perfekt markering. Skottet går och tuppen lät-
tar från gren. Vad hände tänkte jag? Bössan går per-
fekt, bra stöd, ingen kvist i vägen etc. Bent står ca 
30 m bakom mig och ser hela händelsen och ler lite 
försynt. Jag insåg när jag bröt vapnet att jag skju-
tit med hagel, kal. 20 på 60 m. Hade ändrat väljar-
en tidigare när jag smög på en tupp som mamma 
Sippa skällde på.
Nu är söket betydligt bättre men det har ”bara” bli-
vit 2 orrar skjutna för Milla. Tjädrarna efter lövfäll-
ningen har varit extremt skygga, 1-2 minuter har de 
suttit i bästa fall.
Vi inom Mellansverige skall arrangera Skallkungen 
i Idre den 28-29 sep. i år och det ser vi mycket fram 
emot. Nytt för i år är att startfältet blir 12 hundar 
d.v.s. inga vakansplatser finns med längre. Idre är 
en plats inom renbeteslandet så förhoppningsvis ska 
det inte finnas några gråben där (Junsele undantag-
et).
Nu ser jag fram emot att vi alla arbetar till-
sammans och sätter hundarna i centrum så 
att vi kan utveckla raserna ännu mera till fris-
ka, vackra och duktiga jaktmeriterade hundar. 

Tommy Lannemar

Boktips...

64år med
Finska spetsar
En hyllning till Finska spetsen. Av jägare för jägare.
Pris 250kr + porto 
Ring eller maila författaren
Tel. 0926-24038,  070-3724038, 
e-post:bernt.o.nilsson@telia.com
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Mössa i Merinoull med SSF:s logga
SSF Medelpad har mössor med SSF:s logga 
broderad. Mössorna finns i skön merinoull 
eller i fleece. Mössan är svart och kommer 
från Ullmax. Priset är endast 100 kronor! 
Tillkommer frakt, 25 kronor, om vi ska pos-
ta mössan.

Vi säljer även Ullmax övriga sortiment av 
underställ, strumpor, m.m. (www.ullmax.se/
webshop.asp). Klubbmedlemmar har testat 
grejorna under en säsong och är mycket nöjda. 

Om Du vill beställa mössan eller något annat 
ur Ullmax-sortimentet; 
Ring eller skicka e-post till Mats Persson, 
070-6947716, mats@dackhuset.net

Resultat från det enda rörliga provet som 
SSF Sydsverige genomförde under hösten 
2012.

Göran Erikssons Styggbergets Lina fick 67 poäng 
och ett andra pris.
Jaktprovsdomare var Kaj Ekroos och provledare 
Tomas Salander.

SSF – Sydsverige.

Trädskällardag i Bredbyn
Ta med familjen, två- och fyrbenta vänner och 

träffa likasinnade!

Lördag 15 juni 2013
Plats: Tjärnstugan i Bredbyn

Tid: Kl. 11.00

Veterinär Örjan Lundell föreläser om kost 
och motion för din jakthund

Ringträning och tips inför utställning
Lotteri  

Vi bjuder på varmkorv och dryck!

Anmälan senast 10 juni till: 
Johanna Martinell tel. 0730 508 707 alternativt

 j_martinell@hotmail.com

Välkomna!
SSF Ångermanland

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

Domarutbildning i Nedre Norrbotten
SSF/Nedre Norrbotten anordnar en teorikurs för nya jaktprovsdomare 

18  maj 2013.

Plats: Älvsbyn
Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.

Anmälan till Markus Fougstedt Tel: 070-682 03 31
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Ordinarie jaktprov kan vid svåra yttre förhållande 
och ej påverkbara händelser, komma att flyttas 

vad gäller ort och/eller datum. 

Om det då uppstår möjlighet att ta in fler anmälningar, ska detta läggas ut på: 
www.tradskallare.se under ”Nyheter”. 

Detta kan ske med kort varsel. Jaktprovsintresserade medlemmar 
hittar dagsfärsk info om flyttat prov enligt ovan. 
Eller genom att ta kontakt med provledare för 

det prov man är intresserad av.

Tänker du para din tik? Hur gör man och vad ska man tänka på? 
SKK:s UKK (Uppfödar och kennelkonsulentkommitté)har tagit fram ett 

hjälpmedel för dig som funderar på uppfödning.Denna anvisning finns på denna länk:
 http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/steg-for-steg-/

Till alla som tänker registrera en valpkull hos SKK.
SKK skickar inte längre med köpeavtal när man registrerar en valpkull.

Från och med 2013-06-01 så gäller inga gamla blanketter, så släng , om ni har gamla exemplar kvar.  
Nya blanketter för Köpeavtal valp, Köpeavtal valp med bibehållen avelsrätt samt 

Fodervärdsavtal finns att ladda ner från SKK.se gå in på denna länk: 
http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/registrering-kopeavtal/ 

SKK:s Fk (Föreningskommittén)
Fk har på SKK.se lagt ut ett ”Föreningspaket” där det för specialklubbar och dess lokal/rasklubbar 
finns massor av information på hur man förvaltar och driver en förening. I detta  finns massor av 
info på vad och hur man gör saker i en specialklubb. Finns t.ex. ett konkret förslag på hur man 

skriver en motion! Se denna länk: 
http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer

/foreningskommitten/foreningspaketet/ 

Föreningskommittén har även lagt ut
Policy för digitala medier

SKK har tagit fram en policy för SKK funktionärer vad gäller digitala medier. 
Finns att läsa och ladda hem från:

 www.skk.se/dokumentbanken/policy-for-digitala-medier/
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Information från 
avelsråden
Finsk spets

Nyligen fick jag ett samtal från en bedrövad 
finskspetsägare. Ägaren i fråga hade en myck-
et duktig tik på att ställa älg. Problemet var att 
den i unga år i stort sett blivit blind, på 
grund av katarakt. Tikägarens kontakt med 
uppfödaren gav, enligt honom, ingen bra re-
spons varvid han kontaktade oss avelsråd. Vi 
fick se undersökningsunderlag och uppmanade 
ägaren att kontakta SKK för råd. 
En uppfödare har rätt långtgående skyldighet-
er och kan bli återbetalningsskyldig gällande 
valppriset eller ersättningsskyldig för eventuel-
la veterinärkostnader. Men hundägaren måste 
vidta åtgärderna i en viss ordning eller följd. 
Här rekommenderar vi alltid hundägare och 
uppfödare att kontakta SKK i dylika ärenden. 
Skulle uppfödaren inte följa regler och para-
grafer så finns det ett sanktionssystem. I dag-
släget finns det ett par finskspetskennlar som 
vi inte får rekommendera till valpspekulanter.

Tikägaren
En av mina naturliga följdfrågor var om tikägar-
en i fråga undersökt sin hund eller sina tidigare 
finskaspetsar avseende knäleder och tänder, eller 
om han reflekterat över dessa frågor vid valpkö-
pet. Men det hade han givetvis inte gjort. Lite för-
siktigt ville han påskina att tänder inte var så vik-
tigt osv. Men efter lite diskussion så skulle han 
göra det och det visade sig att den var både full-
tandad och hade godkända knäleder. Vi har ofta 
uppmanat valpspekulanter att kolla upp uppföd-
ningen som man tänker ta valp från. Titta på un-
dersökningsfrekvensen och stäm av blodslinjerna 
med oss så att ni har en bild av kenneln och den 
tilltänkta parningen. Detta bör man göra även när 
det gäller rekommenderade parningar. Resonerar 
man som tikägaren ovan gjorde så finns det alltid 
andra egna prioriteringar. Vad som har varit vik-
tigt för uppfödaren i fråga kan man fundera över, 
om man tittar på nedanstående siffror. Kanske 
hade uppfödaren andra i hans ögon viktigare pri-
oriteringar? Därför finns klubbens initiala av-
elsstrategier som vi jobbar efter, där vi försöker ta 

lärdom av tidigare generationers misstag.

Uppfödaren
Uppfödaren i fråga har mycket dåliga under-
sökningsunderlag på sålda hundar avseende 
knäleder och tänder. Av de hundar som är i rätt 
ålder för att undersökas så är 14 % kollade, eller 
6 valpar av 43. Snittet för rasen i stort är på cir-
ka 25 % per registreringsår. Några av avkommor-
na har blivit undersökta efter kontakt med oss av-
elsråd. Stamtiken som är en import från Finland, 
har 27 avkommor (5 kullar) och har själv inte of-
ficiellt känd knäledsstatus, vilket har varit ett krav 
från SSF sida länge! De två nuvarande avels-
tikarna, varav ett är ett syskon till kataraktfallet 
ovan, har kollats och godkänts avseende knäled-
erna. Själv har inte uppfödaren varit på vare sig 
jaktprov eller utställning med dessa tikar. Han 
parar tikarna med hanar från Finland med ”blän-
dande” meriter. Något som har varit en vanlig av-
elsstrategi tidigare för att sälja valpar. Kanske inte 
helt fel men man bör som seriös uppfödare ha va-
rit på jaktprov eller utställning med avelsdjuren. 
Vidare bör man jobba för att få valparna kollade 
för knäleder och tänder. Detta så att man har lite 
koll innan man producerar ett stort antal kullar på 
en tik. Har man svårt att få valpköparna att un-
dersöka hundarna finns det rent ekonomiska in-
citament att ta till vid försäljningen, för att trycka 
på valpköparna. Men de som lyckas bäst trycker 
mycket på undersökningsbiten innan försäljning, 
kanske mer än på sina egna hundars förträfflighet 
i skogen. Nu hade det inte hjälp i det här fallet 
med katarakten, men kanske ger siffrorna en bild 
av en uppfödarens seriositet.
  
Ögonproblematiken
Ögonproblematiken har jag berört i stånds-
kall nr 1 2010. Krav på ögonundersökning 
finns inte idag i Sverige, däremot i Finland. 
Undersökningsfrekvenserna är mycket låga i 
Sverige, oftast kollas hanar som ska para finska 
tikar. Får man inte höga undersökningsfrekvens-
er så är det svårt att få en bild av hur spridningen 
och nedärvningen är i en ras. Den information vi 
har använder vi oss av ungefär som när vi jobbar 
med epilepsi, knäleder och tänder. I Finland har 
man undersökningsfrekvenser på cirka 12-18 % 
per registreringsår, vilket är för lågt för att få en 
bra bild av problemet. Möjligtvis ger det en indi-
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kation att man bör göra en djupare undersökning 
inom rasen. De tidigare fallen i Sverige är 3 till 
antalet varav 2 är av ”lindrigare” grad, och en har 
total katarakt. Sen finns det ett antal som är kl-
assade som icke ärftlig katarakt. Vill man läsa mer 
om ögonsjukdomar så kan man gå in på SKK eller 
Sveriges sällskap för veterinär oftalmologi.

Hanteringen i aveln
Ur avelshänseende finns det flera olika scenarion. 
Det som är helt självklart är att en konstaterat sjuk 
individ ej ska gå i avel, därom råder inga tvivel. 
Men hur hanterar man syskon och helsyskon? I 
detta fall är sjukdomsdebuten dels tidig men också 
mycket allvarlig. Här spelar nedärvningsmodel-
len stor roll. Vid exempelvis recessiv nedärvning 
där ingen av föräldrarna själv är sjuka men anla-
gsbärare så blir 25 % sjuka, 50 % anlagsbärare 
och 25 % fria från sjukdomsanlaget. Är det exem-
pelvis dominant nedärvning och en förälder bär 
på ett anlag, så blir 50 % av avkommorna sjuka. 
Är föräldern bärare av dubbla dominanta anlag så 
blir samtliga valpar sjuka. Problemet med katara-
kt är att det kan debutera i sena år. Det i sin tur in-
nebär att sjukdomen kanske inte har hunnit visa 
sig vid undersökningstillfället. Om uppfödarna 
inom rasen följer klubbens avelsstrategier så blir 
sjukdomsgenomslaget i rasen inte ett stort prob-
lem. Linjer behöver inte uteslutas från avel, men 
begränsas och följas upp. Med andra ord är det 
viktigt att tänkt kombination håller lågt släkts-
kap eller låg inavelsgrad. Det är också viktigt 
att tänkt partner håller ”låga” risker för sjuk-
domen i släktleden bakåt i stamtavlan, vilket 
är svårare då vi inte har så bra undersökning-
skultur i Sverige. Man vill genom detta mins-
ka riskerna för dubblering av sjukdomsanlag 
som kommer till genom exempelvis linjeavel/
inavel. En linjeavel som förtätar sjukdomsanla-
gen fast man kanske tror att man enbart förtätar 
jaktanlag, vilket är och har varit mycket vanligt 
uppfattning. Att rekommendera är också att helst 
bara ta en kull och följa upp dessa och fortsätta på 
den om resultatet är bra.

Fråga, lyssna, läsa och lära
Fråga, lyssna, läsa och lära är fyra nyckelord för 
alla som sysslar med hundar, oavsett om man är 
uppfödare eller inte. Jag har sen jag börjat som av-

elsråd försökt belysa många av dessa nu aktuella 
frågor. Ofta har det inte varit svaret på någon di-
rekt ställd fråga utan mer ett allmänt resonemang. 
Detta då vi sällan får några direkta frågor annat 
än om det har gått illa. Tidningen Ståndskall är 
den viktigaste kanalen för vår del, då alla medle-
mmar får den. Men man måste själv läsa det som 
skrivs och fråga om man inte förstår. Det kan vara 
relativt komplicerade skeenden runt en ras som 
förhoppningsvis får en förklaring. Våra avelsrik-
tlinjer, sättet vi jobbar på och det jag skriver om, 
bygger på forskning utfört av världsledande sven-
ska genetiker. Det är alltså inte påståenden gripna 
ur luften som presenteras. Men mer om detta i av-
elsrapporten för 2012.

Slutord
Vi kommer alltid att ha fall av epilepsi, knäledsfel, 
ögonproblem eller andra defekter i rasen. Frågan 
är bara i vilka frekvenser. Man ska komma ihåg 
att alla individer bär på något slags sjukdom-
sanlag. Frågan är bara vilken eller vilka sjuk-
domsanlag man är bärare av och hur stor be-
lastningen kan tänkas vara. Historia visar att 
inavel och matadoravel är en stor orsak till att ex-
empelvis recessiva defektanlag får ökade chanser 
att dubbleras. Det är bland annat denna dubbler-
ing som kan ge sjuka hundar i höga frekvenser i en 
ras. Det är därför vi jobbar med de avelsstrategi-
er jag beskrivit i bland annat Ståndskall nr 3 2009. 
Det är med andra ord det som barnbarnsdiagram, 
begränsning av avkommor och låga inavelsgrad-
er vill förhindra. Ett typexempel nära oss är ögon-
problematiken hos våran Norrbottensspets. 

Avelsråden finskspets
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Jaktprov Björsjö 
16-17 November

Till jaktprovet i Björsjö kom endast en hund med 
förare. Det var Tapperdalen Moona med ägaren 
Mattias Kähäri.
Moona lyckades inte på lördagen men på söndagen 
blev det ett första pris på 86 poäng. Tapperdalen 
Moona blev med detta prov SJCH. 
Jaktprovs domare var Tomas Salander och Rolf 
Ressem med undertecknad som provledare. 

SSF Sydsverige
Göran Eriksson

Mattias Kähäri med SJCH Tapperdalen Moona.

Välkomna till vår utställning 
i Stöde, Sundsvall.

SSF Medelpad inbjuder till utställning för Finsk spets och Norrbottenspets i Stöde
Söndag den 21/4 2013.

Plats Ede gamla skola, Stöde, Sundsvall.
Registrering börjar kl 9 och bedömningen kl 10, valpar bedöms först.

Domare Aina Lundmark, Umeå  
Anmälan senast den 12/4 2013 till:                       

Anita Hästdahl Parteboda 221 84192 Ånge. Anita.hastdahl@hyrverkab.se
Info lämnas av Anita, tel 070/6066306 eller Matti Torvela, tel 070/2672020.

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

Fika och hamburgare
Försäljning av Ullmax sköööna underkläder och mössor med SSF-loggan.

VÄLKOMMNA!

Information från Mellansverige
Äger du en hund som är mellan 9 månader och 4 år har du möjlighet att starta 

på ett speciellt ”unghundsjaktprov” i höst.

Du får starta på fm med din hund och på em får du praktisk handledning i jakt av erfarna 
instruktörer.

”After hunting” där vi går igenom dagens händelser, provregler samt 
erfarenhetsutbyte under trevliga former.

Se utförlig annons i Ståndskall nr. 2 2013.
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Jaktprovshösten 
i Medelpad 
Jaktprovshösten i Medelpad 
Det var en svår jaktprovshöst 2012. Skogsfågelns 
föryngring var nästan obefintlig och dessutom var 
det ont om äldre fågel. Antalet jaktprov mer än 
halverades jämfört med tidigare år och det var svårt 
för hundarna att jobba ihop bra resultat.

På förhöstprovet vid Skälsjön lyckades tre hundar 
knipa 3:e pris. Hägginåsens Tess, ägare Lars-Åke 
Källman, nådde 61 poäng och blev provets bästa 
hund Kronhovs Kati, ägare Mats Karlsson, nådde 
52 poäng och Klingermyrans Thrax, ägare Per Gan-
nå, tog 51 poäng vid sitt första jaktprov.  

I slutet av september gick två hundar till 3:e pris i 
Borgsjö. Bäst gick det för Klingsboda Yapp, ägare 
Bo Engquist, med 54 poäng. Zakko, ägare Johan 
Strand, fick ihop 51 poäng.
Vid senhöstprovet i Matfors-Gnarp hände dock det 
osannolika; I alla fall för Sulkamäen Saku, ägare Per-
Ove Bergman, som nådde hela 89 poäng och ett 1:a 
pris. Saku hade, enligt Per-Ove Bergman, fler fulla 
jobb första timmen på provet än han haft tidigare 
under (hela) hösten!

Vackeråsens Ella, ägare Andreas Persson, lyckades 
också få ett ”fullt jobb” och samlade 58 poäng och 
ett 3:e pris.
Vi vill gratulera pristagarna och uppmuntra de 
tappra hundägare som försöker meritera sin hund 
trots att det är lite glest mellan fåglarna.

Resultat: 
 

Aron & Thai

Finskspetsvalpar väntas vecka 11 
e. Fort Hjort Jeppe och 

u. Ryggärdans Axa 

Parningen rek av avelsrådet

Tel. 070-309 03 47 
Bertil Johansson

Finskspetsvalpar väntas
U. SE21751/2010 Kaitum Dalens Nalli 
E. S59989/2003 SDCH Börknäs Kirro 

Båda är fulltandade och har patella ua 
Jaktprov Nalli 2011. 69,65,60,79, 2012. 

70,21,79,8,67
Utställning Nalli Riks 2012 VG

Lars.Lindgren 070-3037849
Mail: a-lars-@hotmail.com

Finskpetsvalpar.
Parning planerad februari

u SE 4646/2010 Tallens Chilla 4: a Skallkungen 2012
Bästa skällande fågelhund 2012 SSF Mellansverige 

 e SE JCH SE UCH 42781/2009 Häggingåsens Thai 3:a i Skallkungen 2012
Båda patella u.a. Båda fulltandade

Parning rekommenderad av avelsrådet  
Johan Nilsson 070-516 10 41

E-Mail: johanamnilsson@hotmail.com                       
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Utställning i snökaos!
SSF Medelpad arrangerade utställning i 
Gudmundsbyn, Birsta, Sundsvall lördagen den 
1 december och att våra hundar är tåliga det 
kände vi ju till men nu fick vi också bevis för att 
hundägarna är ett sällsynt tåligt släkte.

Just innan och under utställningen kom ca en halv 
meter nysnö. Vägarna var, om inte blockerade av 
stående långtradare, så oplogade liksom den anlägg-
ning där utställningen skulle hållas. Trots alla om-
ständigheter kom hela 42 av 48 anmälda utställare 
till utställningen som kunde komma igång i en pro-
visoriskt uppsatt ring en stund efter utsatt tid. De 
sex utställare som inte hade möjlighet att komma 
pga vädret inbjuds att delta i SSF Medelpads utställ-
ning i Stöde i april utan kostnad (om startavgiften 
var betald).
Domaren Staffan Forslund, Storvik, hade ett tufft 
jobb i kylan och snövädret. Ringsekreterarna fick 
placeras i en uppställd bil intill ringen för att kunna 
skriva kritiken, vilket tyvärr några hundar ogillade. 
Staffans generella bedömning efter utställningen var 
att han gladdes åt att se så pass många bra Norrbot-
tenspetsar.
Vad gäller resultaten så var det lite av de unga hun-
darnas utställning. Bästa valp blev Finsk spetsen 
Korsfjällets Salla, ägare Per-Ove Bergman, med HP, 
BIR & BIS som utmanades av Hillakairan Roki, 
ägare Ulf Backlund. Roki fick HP, BIR & BIS2.

Korsfjällets Salla
Bland Norrbottenspetsarna blev sedan Överstjuk-
tans Coffy, ägare Mikael Åsman, BIR med CK 
efter att mött Spidsbjörnens Tessa, ägare Fredrik 
Nässén, om bäst i rasen. Tessa fick CK och blev 
BIM. Både Coffy och Tessa gick i juniorklass. Spe-
ciellt grattis till Tessas husse och matte som åkt hela 
vägen från Ekshärad i Värmland på morgonen! 
 
Bästa Finsk spets blev Tajgans Viilda, ägare P-G Jo-
hansson med CK och BIR. Viilda mötte Tjärstub-
bens Zacko, ägare Ronnie Lindblom, som fick CK 
och BIM.
När utställningens bästa hund skulle koras utsåg 
Staffan Överstjuktans Coffy till BIS. Tajgans Viilda 
blev följaktligen BIS2.
 

Överstjuktans Coffy
Från SSF Medelpad sida vill vi gratulera ovannämn-
da och övriga pristagare som Du kan se i resultatlis-
tan. Vi vill också tacka alla utställare och funktionä-
rer som trotsade vädret. 
Komplett resultatlista finns på www.ssf-medelpad.se 

Korsfjällets Salla, ägare Per-Ove Bergman

Överstjuktans Coffy, ägare Mikael Åsman
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Årsmöte i Medelpad
Söndagen den 3:e februari samlades SSF Med-
elpad till årsmöte på restaurang Brandstation i 
Sundsvall. Mötesrummet var fullt och stämning-
en god. Från verksamhetsberättelsen noterades 
att antalet jaktprov under 2012 mer än halverats 
jämfört med året innan, till 26 st. Sannolikt 
hänger detta samman med den dåliga fågeltill-
gången. På utställningssidan har det dock varit 
bra drag med hela 91 utställda hundar på klub-
bens två utställningar – varav den sista i fullt snö-
kaos! Klubben ekonomi har ytterligare förstärkts 
en del och vad gäller valen blev det omval över 
hela linjen... 

När det kom till prisutdelningar fanns det flera 
utmärkelser för mötesordföranden, Bengt-Olov 
Norberg att dela ut. I predatortävlingen segrade 
Kjell-Arne Henriksson, som tyvärr inte kunde när-

Kalle Burman tar emot pris för andraplatsen i klubbens 
predatortävling.

Lars-Åke Källman tar emot priset för Årets Rookie, 
Häggingåsens Tess. 

Matti Torvela tar emot priset för Medelpads 
Skällande Fågelhund 2012 Fort Hjort Jeppe

Per-Ove Bergman tar emot pris för Sulkamäen Saku som 
tog ett 1:a pris med 89 poäng i slutet av november.

vara men fick en mårdfälla, före Kalle Burman och 
Marcus Orjala. Sen var det ju priser till de hundar 
som gått till pris på jaktprov. 
 
Innan det sedan blev dags för gemensam mid-
dag presenterade Egon Rongdén en analys av alla 
jaktprov i Sverige mellan 1997-2011. Analysen gav 
upphov till en del reflektioner och diskussion.

13



Jokkmokksutställning  
2013-02-09

Då var vi tillbaka i Jokkmokk under marknads-
dagarna. Traditionerna håller i sig. Det var 
klarblå himmel, solsken och kallt som vanligt. 
Termometern visade på -25 grader, så det är verk-
ligen tur att vi håller till inomhus i ridhuset. Här 
inne är det plusgrader och riktigt behagligt. Både 
hundar och hundägare verkade trivas. Det var 42 
hundar anmälda och endast tre uteblev. 

Dagens domare var Ulf Ottosson, som verkligen tog 
sig tid med varje hund, så att alla kunde känna att 
man fått en allsidig bedömning av sin hund. Här 
kommer en sammanfattning av hans domargärning 
denna dag.
Bland nobsarna stod championhanen  Nalta Äljest 
Bängt i en klass för sig och blev solklart bästa nobs. 
I BIR finalen slog han Kroknäbbens Peijla, äg. 
Elisabeth Lundström, Boden. Peijla fick domarut-
låtandet ”excellent”, så det var ingen dålig tik han 
mötte. Det är alltid en fröjd att se en riktig uppvis-
ning av hund och handler. Bängts matte Anna-
Karin Engman var lika skicklig som vanligt. Det en-
kla rådet till oss andra är: ”Se och lär”.
Bland finnarna var det betydligt hårdare. 

Bland de yngre hanarna utmärkte sig junioren 
Gammelskogens Klas Aslak, äg. Mikael Zackrisson, 
Jokkmokk och unghunden Akroyd’s Kajo, äg. 
Tommy Nordmark, som båda fick utlåtandet ”ex-
cellent”. Jaktklassen hade två riktiga ”excellent” 
hundar. Det var Maximus, äg. Tord Isaksson, Kalix 
och Akroyd’s Zorro, äg. Kent Widgren, Piteå. Bägge 
erhöll ck och Maximus blev sedan bästa hane. 
Dessutom tog han sista meriten och blev SE UCH. 
Vi applåderar och säger grattis till denna titel.
Bland tikarna var det en stenhård kamp mellan 
Tallens Kiri, äg. Kid-Benny Eriksson, Vuollerim och 
Akroyd’s Kiivi, äg. Leif Hedlund Piteå. Efter lång 
tid och många våndor så fick Tallens Kiri kliva fram 
som segrare och  utsågs sedan till bästa tik, men här 
var det verkligen målfoto.
Kiri slog sedan Maximus och blev bästa finne. I den 
slutliga finalen vann nobs hanen Bängt och blev 
därmed Best In Show. Grattis !
Som avslutning visade Akroyd’s Kennel,äg. Leif och 
Christina Hedlund, Piteå, upp sina avkommor den-
na dag. Idel ”excellent” hundar i gruppen . Grattis 
till denna fina uppfödning med Akroyd’s Pirjo som 
moder. Här skall vi även lyfta på vintermössan för 
uppvisaren Christina . Det blev många varv i ringen 
denna dag, så kondisen måste vara på topp.
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SSF Riksårsmöte 2013 
Lördagen den 6:e April kl. 13.00

På Hotell Lövudden i Västerås.
Rum bokas på Hotell Lövudden. Kontaktperson Sara Gustavson, 
anmälan via e-post info@lovudden.se eller telefon 021 18 52 30. 

Anmälan skall göras senast 4:e mars, 
vilket samtliga lokalkubbar redan är informerade om. 

Enstaka efteranmälningar kan göras tom. 22:a mars. Eventuellt också senare. 
Anmäl hur många som kommer från respektive lokalklubb och hur de skall bo. 

Anmäl även om ni vill ha med hund på rummet. 
Enkelrum 650kr/natt. Dubbelrum 950kr/natt. Inklusive frukost. 

En rätters middag på buffe´ serveras på Fredag kväll.
Två rätters konferenslunch på buffe´, eftermiddags kaffe med smörgås och Tre rätters middag kom-

mer att serveras på Lördagen.
Upplysningar: Göran Eriksson 070 3111274 eller styggberget@hotmail.com  

SSF Sydsverige hälsar alla välkomna.

Riksutställningen
I Västerås Söndagen den 7:e April vid hotell Lövudden klockan 10.00

Domare: Ewa Widstrand.

ID- och vaccinationskontroll 0900 till 1000. Chipp avläsare finns.
Anmälan skickas till: Carin Simonsson. Jungfruvägen 7 B. 79134 FALUN alternativt på e-post ca-

rin.simonsson@telia.com anmälan som skall vara arrangören tillhanda senast den 25:e mars

Anmälningsavgiften sätts in på SSF Sydsveriges Plusgiro 915314-9 senast den 25:e mars. 
Vi kommer att erbjuda veterinär undersökning angående 

Patellaundersökning utan kostnad och ögonlysning till rabatterat pris 450 kronor. 
Veterinär Nils Wallin Håkansson kommer att vara på utställningsplatsen mellan 10.00 och 12.00  

Eventuellt längre.                 

Upplysningar. Göran Eriksson telefon 070-3111274 eller styggberget@hotmail.com 
Anmälningsavgifter: Valpklass, gratis. Övriga klasser: 250kr

(rätt till domarändring förbehålles)
SSF Sydsverige hälsar alla välkomna.

standskall@it4unet.se
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Årsmöte 
Västerbottens Lappmark

Även detta år lyckades vi pricka in kalla vädret. 
Termetern visade minus 24 i Åsele. Styrelsen 
hade som vanligt styrelsemöte. Innan årsmötet 
bjöd Miranda Frings på hemmagjorda semlor. 
Dom satt gott till kaffet. Då styrelsemötet var 
avklarat bjöd Martin Markusson på viltgryta 
med kantareller och hemodlad mandelpotatis till 
lunch. Man kan säga som så,  att det finns fina 
kockar i styrelsen.

Årsmötet drog igång vid 13-tiden. Mötesdeltagandet 
var sparsamt och det berodde kanske på det 
kalla vädret. Endast fem deltagare anlände till 
Brukhundsklubbens Klubbstuga i Åsele. Det var 
sedvanliga årsmöteshandlingar som gicks igenom 
där alla inom styrelsen blev omvalda förutom supp-
leanten Miranda Frings, som byttes ut mot Göran 
Hellström. Per Sjögren valdes in till valberedningen.
Efter årsmötet bjöd klubben alla mötesdeltagare på 
semmeltårta och då skedde även prisutdelningen.

Linadalens Osku, ägare Per Sjögren, Lycksele 
kammade hem både Västerbottenspriset och 
Bertil Holmström pris  2012. Ett stort grattis! 

Glädjande är att Lappmarken nu är SSF:s största 
lokalklubb med 273 st medlemmar.

Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar för det 
gångna året och hoppas på fortsatt gott klubbarbete.

Vid pennan Miranda Frings

Linadalens Osku, ägare Per Sjögren

SS
F Västerbottens Lappmark

SS
F Västerbottens Lappmark
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Utställningen i Mora 2013
I år var första gången som SSF Mellansverige 
höll sin vinterutställning inomhus, vilket vi-
sade sig vara populärt. När klockan slog 10 
på söndagen den 10 februari hade Mora 
Ridhus fyllts av skällande fågelhundar som 
alla var ute efter titeln ’’Best In Show 2013’’.

Det var sammanlagt 31 hundar som var anmälda 
till årets vinterutställning, 10 Norrbottenspetsar 
och 21 Finska Spetsar. Tyvärr var det 3 hundar 
som inte kunde närvara vid start. Först ut var de 
Finska Spetsarna, som såg till att det var en jämn 
och hög ljudnivå i ridhuset. Den första vinnaren var 
Akko, ägare Anders Karlsson, som tog hem segern i 
valpklassen. Det var fler som det gick bra för, sam-
manlagt delades det ut 11 CK:n under dagen. När 
det var dags för det slutgiltiga avgörandet var det 
Lybergets Viggo och Tjäderlekens Yksi som stod 
som finalister. Efter några sista chanser att visa upp 
sig i ringen så var det Norrbottenspetsen Viggo som 
blev BIS 2013. Ni hittar den fullständiga resultatlis-
tan på www.ssf.mellansverige.se
Stort tack till Ringsekreterare Ulla Andersson och 
Monika Hoffmann, domare Göran Fastén och ett 
särskilt tack till våra sponsorer Vildmarksbutiken 
Borlänge och Agria Djurförsäkring. 

Självklart vill vi även tacka alla övriga 
medverkande och hoppas på återseende i augusti!

Text& foto: Kari Welam

Segraren i valpklassen, Akko.

BIS-fïnal
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Nobs
Reg nr Namn Resultat
SE59732/2012 REX 1 Valp, HP, BIR Valp
SE37150/2012 SKARNÄBBENS CASPER 2 Valp, HP
SE40883/2012 LYCKSMYRANS NORMA 1 Valp, HP, BIM Valp
SE41535/2012 HILLAKAIRAN ROKI G Junkl
SE25128/2012 TJÄRBÄCKENS OGGY VG Junkl, 1 Junkk
SE10848/2011 DRAGON G Ökl, 1 Ökk
S31486/2002 KLINGSPETSENS JACK E Vet.kl, 1 Vet.Kk,  CK, 1  BhKl, BIR
SE57207/2011 BOBERGAGÅRDENS ATHENAG Ukl, 1Ukk
FINSK SPETS
Reg nr Namn Resultat
SE42846/2012 TAJGANS KOIRA 1 Valp, HP, BIR Valp
SE38759/2012 AKIRA 1 Valp, HP, BIM Valp
SE23507/2011 VARDOS FERRY VG Ukl, 1 Ukk
SE41604/2010 AKROYD’S ZORRO E Jkl, 1 Jkk, CK, 1 BhKl, Cert, BIR
S34999/2008 KIEPIN KAIRA VG Jkl, 2 Jkk
S28399/2007 LUOKANJARKAS TERO G Jkl
S35596/2009 PREDATOR’S JESSE G Jkl
S43437/2008 TJÄDERLEKENS REMO E Ökl, 1 Ökk
SE40030/2011 AKROYD’S KEENA VG Jkl, 4 Jkk
SE41942/2010 KIRA VG Jkl
S41477/2008 LUOKANJARKAS RAIJA E Jkl, 2 Jkk, CK, 2 BtKl, RCert
S33743/2009 TJÄDERFJÄDERNS HAIDI E Jkl, 3 Jkk
SE42498/2010 TJÄRSTUBBENS LEIA E Jkl, 1 Jkk, CK, 1 BtKl, Cert, BIM
S51121/2008 TJÄDER FIGHTENS SISSI VG Jkl, 2 Jkk
SE62608/2010 TJÄDERFJÄDERNS ISADORA VG Jkl, 1 Jkk

Robertforsutställningen
Dagen i Robertsfors bjöd på ett underbart väder, strå-
lande solsken och ca 15 minusgrader. Några upplev-
de kylan som bitande men för de som ställt ut i Ro-
bertsfors tidigare år kändes det nog som en vårdag.  
Hos samtliga deltagare var humöret på topp trots att 
det av någon mystisk anledning serverades kaffe med 
konstig bismak. Korven var det, som tur var, inget fel 
på och snabbt gick alla korvar åt. Tävlingen gick ock-
så relativt snabbt då endast 23 hundar var anmälda. 
BIR samt BIS och vinnare av utställningen blev finn-
spetshanen Akroyds Zorro, ägare Kent Vidgren Piteå. 
BIM och bästa finnspetstik blev Tjärstub-
bens Leia, ägare  Göran Olsson Själevad. 
BIR och bästa Norrbottensspets blev veteranhannen 
Klingspetsens Jack, ägare Anders Hedlund Kåge 
Solen sken även lite extra på finnspetsti-
ken Luokanjarkas Raija, ägare Simon Ru-
din,  som erhöll ett (reserv) cert och därmed 
blev SEUCH, svensk utställningschampion. 

SSF Västerbottens kustland vill tacka alla deltagare 
och även flagga för att nästa år kommer utställning-
en att hållas i Umeå. Ett perfekt tillfälle att kombi-
nera utställningen med en shoppinghelg. 
Till detta tillfälle lovas bättre kaffe.

/SSF Västerbottens kustland
Foto: Lars Olofsson
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Resultat Predatorjakten 
J/H 2013

Niklas Stöök (32st rävar) ........................ 2240p 
Kela Sifvertsson ........................................ 680p
Rune Roos ................................................ 560p 
Anders Stensson ....................................... 500p
Erika Bergmark ........................................ 175p
Johan Mesch ............................................ 140p
Marino Mesch  ........................................... 70p
Tomas Skog  ............................................... 70p

Foto: Rolf Seliberg Ljusdal19



Fort Hjort Nalli 
Klubbmästare på rekordpoäng!

För tredje året i rad hölls årsmötet i kyrklig miljö, 
i Råneå. Årets stämma avverkades utan några 
uppslitande diskussioner och man var eniga med 
valberedningen när det gällde personvalen.

Magnus Törqvist, Råneå återvaldes till ordförande 
och i övrigt fick styrelsen följande utseende: 
Ordförande: ........................Magnus Törkvist
Sekreterare: ................ Anders Larsson, Luleå
Kassör: .............Tord Isaksson, Kalix-Nyborg
Ledamot: ...................Ola Lundström, Boden
Ledamot: ............... Anders Olofsson, Tvärån. 
De båda sistnämnda är nya i styrelsen. Det blev 
även två nya namn på suppleantplatserna, Joakim 
Resin, Kalix och Anders Östlund, Sangis.

Efter årsmötesförhandlingarna följde prisutdeln-
ing där Anders Morins finnspetstik Fort Hjort Nalli 
tog hem klubbmästerskapet för tredje året i rad. I år 
med 90 poäng som hon nådde vid allhelgonaprovet 
i början av november, den högsta poäng som nåtts 
vid klubbens jaktprov någonsin. Tvåa på KM var 
Tord Isakssons hanhund Maximus med 84 poäng 
och trea Ola Lundströms tik Sörlidbäckens Ferra 
med 82 poäng. Maximus tog sitt första pris på ett 
rörligt prov i mitten av november i mycket besvär-
ligt före med en par decimeter snö och en myck-
et besvärande skare som brast under hunden och 
gjorde provguppens framfart allt annat än ljudlös. 
Den ”ettan” innebär att Maximus numera kan tit-
ulera sig Jaktchampion. 

Anders Morin med Fort Hjort Nalli efter att klubbmästerskapet 
säkrats för tredje året i rad.

Luokanjarkas Tinja, ägaren Rolf Seliberg Ljusdal

Klubbmästerskapet
1. Fort Hjort Nalli  ......................90p
2. Maximus  ...............................84p
3. Sörlidbäckens Ferra  .............82p

 REKORD!!!
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Utdrag ur protokoll SKK CS512 den 8/11 2012: 
§ 125 Protokoll SKK/JhK nr 3-2012
§ 52 Protokollsutdrag från SKK/CS 2012-04-25
§ 36 Protokoll SKKs JhK nr 1-2012 – a) SSF – Begäran om överprövning av beslut från SKKs 
Jakthundskommitté
Jakthundskommitténs VU har med anledning av att det framkommit ny information åter behandlat ären-
det.
JhK VU har funnit att en avgörande orsak till att missuppfattningar uppstått i ärendet, både i CS och i 
JhK, varit att en provledare använt SSFs officiella brevpapper i stället för neutralt papper, vilket föranlett 
JhK anta att CS behandlat en överprövning från SSF.
Mot bakgrund av detta har JhKs VU beslutat upphäva beslutet i protokoll nr 3-2012 § 52 samt att stå fast 
vid beslut i protokoll nr 1-2012, § 9.
CS beslutade fastställa JhKs VUs beslut.
 
Protokollsutdrag SKKs JhK 1/2012 
§ 9 Överklagan till SKKs JhK gällande Specialklubben för Skällande Fågelhundars (SSF) beviljande av en 
överklagan på en protest inlämnad med anledning av ett domslut fattat vid jaktprov i Fredrika 
2011-11-02. Förelåg en överklagan från provledarna vid aktuellt prov avseende ett beslut fattat av SSFs 
styrelse gällande att tillstyrka en överklagan av provledningens beslut att avslå en protest, stadgemässigt in-
lämnad av Börje Svensson, Sollerön, avseende bedömning och prissättning av Våtsjöbergets Isa, 
S 55079/2006, vid ett jaktprov i Fredrika 2011-10-12. 4
Förelåg även en kopia av provledningens beslut att avslå den inlämnade protesten vid aktuellt prov.
Vidare förelåg protokollsutdrag, § 130, med beslut från SSFs styrelsemöte 2011-11-11–13, där SSFs 
styrelse behandlat ett överklagande av Börje Svensson avseende det avslag av den protest som behandlats 
och avslagits av kollegiet för aktuellt prov.
Aktuellt protokollsutdrag visade att SSFs Provregelkommitté tillstyrkt Börje Svenssons överklagan, samt 
att SSFs styrelse beslutat bevilja aktuell överklagan.
Efter att noga ha gått igenom samtliga föreliggande handlingar samt efter en grundlig diskussion beslutade 
JhK avslå provledarnas överklagande av SSFs beslut.
Beslutade JhK om omedelbar justering av beslutet. 

Mvh Lennart Jönsson

Slutligt resultat för Skallkungen 2011 efter protest och överklaganden till SSF, SKK Jhk och SKK CS.
Resultat presenterat i Ståndskall nr 1 -2012, sidan 9, är i och med SKK CS beslut den 8/11 2012 
fastslaget. Under ser ni utdrag ur SKK Jhk och SKK CS protokoll. Fullständiga protokoll hittar 
intresserade SKK.se.
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Hundutställning Östersund.
Lördagen den 25 Maj.

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

Plats: Ope flygfält, Teknikland ca 13km söder Östersunds centrum längs E14.
Domare: Stig Brännvall. 
Anmälan och upplysningar: 

Senast Fredag den 10 Maj till Lennart Jönsson 
Nyvägen 9  830 51, Offerdal. 0640-32157, 070-6576738. jonssonsel@telia.com  

Använd anmälningsblankett som bifogas Ståndskall eller den som finns på hemsidan. Fullständigt ifylld. 
PM med tider, nummerlapp och väginformation skickas ut under veckan före utställningen. 

Tänk på att redan nu kolla vaccinationer!
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 på utställningsdagen. 

SÄK erbjuder ögonlysning av hund till rabatterat pris
Inga valpar under 4 mån. får vistas på utställningsområdet, enligt SKK:s regler.

Servering finns inom området.

Välkomna och lycka till.

Luokanjarkas Tinja, ägaren Rolf Seliberg Ljusdal
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UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 24 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:

Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel 070-668 05 22
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 15 MARS

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

Valpklass 50:- Veteranklass 150:-  Övriga klasser 300:-
Servering finns i isladans värmestuga.

Besök gärna Åsele Vintermarknad på fredagskvällen
Älghundutställningen på lördag med ca 200 hundar, 

samt Stövare, blandade raser.
Norrbottenspets och Finskspets på söndag.

Varmt välkomna!

SS
F Västerbottens Lappmark

SSF:s Ståndpunkt i rovdjursfrågan.

Den inverkan som rovdjuren har på landsbygden 
håller på att totalt förändra villkoren för gamla 
traditioner i vårt land. Det är främst vargen som 
ställer till med de största problemen och sprid-
ningen av vargstammen går allt fortare. 

Negativa effekter ser vi redan idag i stora delar av 
landet och det är inte bara löshundsjakten som 
drabbas. Fäbodsbruket har till större delen, redan 
nu upphört i dessa regioner. Fastighetsvärden mins-
kar. 
På sikt är all löshundsjakt på väg att försvinna. 
För den stora allmänheten som vill vistas i skog och 
mark för andra aktiviteter som fiske, bärplockning 
och skogsvandring etc. har glädjen och tryggheten 
fått sig en rejäl törn.

SSF (Specialklubben för skällande fågelhundar) be-
står av ca 2000 medlemmar inom 11 lokalklubbar.

På SSF:s riksfullmäktige 2012 beslutades enhälligt 
att följande ståndpunkt mot dagens förda rovdjurs-
politik ska gälla. 

SSF kräver att: Regering och Riksdag genomför en 
radikal förändring i rovdjurspolitiken. Det ska Nu 
och i Framtiden gå att bedriva löshundsjakt och an-
dra traditionella sysselsättningar i Sverige. 

För att detta ska vara möjligt måste rovdjursstam-
marna minskas till en nivå som tillåter att Sveriges 
traditioner kan bevaras och statskassans resurser an-
vänds på ett förnuftigare sätt än vad nu kan ses i 
spåren av den miljardrullning som pågår.

SSF kommer att driva denna fråga gemensamt med 
SKK och övriga jakthundsklubbar som tagit lik-
nande beslut.

SSF Riksstyrelse
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Utställning 24 nov 2012 
i Arvidsjaur
SSF/Nedre Norrbotten

På utställningen deltog 10 st Norrbottenspetsar, 
varav 2 valpar. Finska spetsarna var 29 st, varav 5 
valpar.

Bland valparna blev Finska spetsen Anja bäst.
Ägare Göran Larsson, Gunnarsbyn. 

I jakthundsklasserna för Finsk spets var konkurrensen 
hård. Bland hannarna visade Loukanjarkas Tero, 
upp sig bäst, och vann klassen. Ägare Mattias Lind, 
Boden. 
 

I tikklassen segrade Akroyd’s Kiivi. Ägare       
Leif Hedlund, Piteå. När det sedan var dags
att utse bästa Finska spets, så tog Kiivi hem
titeln BIR. 

Bland Norrbottenspetsarna var inte                         
konkurrensen lika hård. Där blev Kroknäbbens
Pejla BIR. Ägare Jörgen Valdemarsson, 
Boden.

När BIS-tävlingen tog vid, visade Akroyds Kiivi var 
skåpet skall stå, och tog hem segern till Piteå. Kiivi 
blev därmed också klubbmästare för SSF/Nedre 
Norrbotten.
 
I avelsklassen ställde Daniel Nilsson upp med 4 
st deltagande avkommor från SEJCH SEUCH 
Njavvedalens Kiiri, och visade upp ett gott 
avelsresultat. Samma omdöme fick Njavvedalens 
kennel i uppfödarklassen.

Resultat från utställningen visas på hemsidan för 
SSF/Nedre Norrbotten. www.ssfnn.se 
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Rapport från årsmöte 
SSF/Nedre Norrbotten 2013-02-09

Årsmötet avhölls i Piteå, i en av 
Strömbackaskolans lokaler. En mycket trevlig 
lokal, tyckte alla deltagare.
Tyvärr infann sig endast 3 medlemmar, förutom 
styrelsen på mötet. Jokkmokks marknad, 
och utställningen där, gjorde säkert att en del 
medlemmar uteblev. När det dessutom var VM i 
skidskytte samtidigt, blev nog konkurrensen för 
hård från dessa evenemang.

Mötet beslöt därför att  nästa år, flytta årsmötet till 
sista helgen i januari.
Glädjande är att den nedåtgående trenden i 
medlemsantal, vände under 2012, då vi ökade med 
6 medlemmar. Vi är nu 148 st medlemmar.
När det  gäller jaktprovsverksamheten, ökade antalet 
starter på utlysta prov till 54 st, jämfört med år 
2011, då vi hade 49 starter på utlysta prov. Däremot 
minskade antalet rörliga prov kraftigt. Från 12 till 
endast 2 starter. Det gör att antalet starter totalt, 
jämfört med föregående år, minskade med fem.
Till lokalklubbens utställning i Arvidsjaur kom 39 
hundar till start. Några fler än år 2011, men det är 
en bit upp till 50-60 hundar, som vi hade för några 
år sen.
Det skedde inga förändringar vid val av ledamöter 
till styrelsen. Samtliga ledamöter fick förnyat 
förtroende.

Ordförande: ........................ Markus Fougstedt. 
Sekreterare: ............................Kjell Sundström. 
Kassör: .............................. Gunilla Sundström.
Ledamot:  ..................................Anita Renberg. 
Ledamot:  ................................. Daniel Nilsson. 
Suppleant:  ................................. Per Lundgren.
Suppleant: .............................. Patrik Lundberg

Följande hundar tilldelades diplom för 1:a pris 
på jaktprov i SSF/NN:s regi.

Kiepin Kaira (93 p).  
Ägare: Tommy Jonasson, Robertsfors
Kira (84 p) 
Ägare: Bengt Stenberg, Arnemark
Joikom’s Sacko (80 p) 
Ägare: Ken Hjerpe, Rosvik
Predator’s Jesse (76 p) 
Ägare: Kjell Sundström, Arvidsjaur
Akroyd’s Zorro (75 p) 
Ägare: Kent Widgren, Piteå

Klubbmästare jaktprov blev Kira. Ägare, Bengt  
Stenberg, som kommer att erhålla en halvhornskniv 
tillverkad  av knivmakare Roger Grönlund.
På utställningssidan heter klubbmästaren Akroyd, 
Kiivi. Ägare Leif Hedlund.
Styrelsen tackar för fortsatt förtroende samt tackar 
närvarande medlemmar för visat intresse.

Kjell Sundström

BIS-finalen i Arvidsjaur
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Mårdjakt med Assar

En dag i slutet av mars begav jag mig iväg på lite 
mårdspårning med min finska spets Assar och 
som vanligt blev händelseutvecklingen inte rik-
tigt vad man väntat sig…
 Vädret var helt perfekt för skogsvistelse, ca 10 
minus, 15-20 cm pudersnö på mjuk skare och 
snön kom igår så eventuella spår var dagsfärska. 
Vi hade väl åkt 2-3 km när vi gick på en löpa som 
vi följde. För ovanlighets skull så fick Assar gå lös 
och rota själv. Han snusade i spåren rätt ofta även 
om han inte alltid var så spårnoga direkt.
 
Rätt kuperat var det och efter kanske 2 timmars 
spårande upp och ner och på skrå och fram och till-
baka så hade vi gjort en cirkel i skogen och kom in 
på våra gamla spår där jag släppt Assar..... 
Dags att knyta fast Assar och ringa lite och detaljstu-
dera lite spår. Till slut fann jag en liten rotvälta där 
det var både in- och utspår så enligt alla logiska reso-
nemang borde Mården ju finnas där. Assar verkade 
dock måttligt intresserad men började undan för 
undan hetsa upp sig över stockarna som låg där un-
der snön. Han for med höjd nos iväg en sväng men 
var ändå inte klockren i nån markering. 
Jag ställde mig en bit på sidan tittandes på scenen 
lite uppgivet, tog upp telefonen och ringde en po-
lare och tänkte börja beklaga mig och mitt oflyt på 
mårdjakten i år då mården plötsligt tittar fram ur 
ett hål och kliver fram i all sin prakt! Klättrar mitt 
framför snoken på mig, upp i en sned torrtall som 
vilar mot ett annat träd! Assar upptäcker ju naturlig-

vis mården så fort den lämnat marknivån och har 
den sen på kornet. “F-n han kommer ju!” hojtar 
jag i telefon till polarn och stoppar nallen i fickan, 
i hastigheten utan att slå av den visar det sig sena-
re. Polaren som är påpasslig jägare, sitter och drick-
er kaffe med en annan kompis i sitt kök. Han slår ju 
naturligtvis på högtalaren på telefonen och så sitter 
de där vid köksbordet, sörplandes kaffe och lyssnar 
till galne Assar och tokhusse som lossar 3 st 22 wmr 
innan mårdrackaren slutligen dråsar i backen. “De 
va en seg jäkel” säger kompisen till polaren vid köks-
bordet. Jag i min tur kommer på att jag inte slagit 
av nallen, tar upp den och frågar “ eru kvar? Vi fick 
han! Måste rädda mården från Assar och tvärsom! 
Återkommer sen!”
 Sen var det bara att skida fram till Assar och Mården 
där sista striden var i full gång med skäll och ela-
ka gnäll och en stackars mård som drog sitt sista... 
Puh vicket race!! Men vi fick den iallafall! Efter rätt 
många turer detta år utan utdelning och en del oflyt 
måste man ha lite tur nån gång också. ;-)

Jaktprovsdomarutbildning:
Medelpad, Ångermanland och Jämtland-Härjedalen

går ihop med domarutbildningarna.

Tillsammans hoppas vi få ihop så många intresserade så vi kan hålla utbildning.
Tid och plats bestäms så snart vi har tillräckligt antal intresserade.

Intresserade inom dessa klubbar anmäler sig till:
Bengt-Olof Norberg 060-25444, 0703381802, bengt-olov.norberg@telia.com eller

Roger Hedlund 070-3581213, pauliden@hotmail.com
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Lite minnesanteckningar från föredraget 
på SSF mellansveriges årsmöte 9/2-13

Varför massera sin jakthund:
Under jaktsäsongen arbetar hunden lika mycket 
som en elitidrottare. Vilket gör att det samlas myck-
et slaggprodukter, t ex mjölksyra i musklerna. Dessa 
slaggprodukter gör att muskeln blir mindre töjbar 
och ökar risken för sträckningar och muskelbrist-
ningar.
Håller man efter muskler och ligament med mas-
sage och stretching ökar man hundens uthållighet 
och ökar hundens förmåga att återhämta sig efter 
ett jobb.
Om du tar dig tid att känna/massera igenom din 
hund åtminstone ett par gånger i veckan kommer 
du att märka framför allt två saker: Du märker i ett 
mycket tidigt skede om hunden dragit på sig en ska-
da eller på annat sätt inte är riktigt frisk och du får 
en mycket bättre kontakt med din hund.

Avslappningsmassage:
Strax ovanför trampdynan finns en liten ”grop”, där 
kan man massera runt med tummen men ett tryck 
som hunden tycker är behagligt. För att ha ett hum 
om hur hårt detta tryck kan vara, prova på dig själv 

på insidan av handleden.
Det kan vara lite svårt i början då många hundar är 
lite rädda om sina tassar och förmodligen tro att det 
är kloklippning på gång. Öva när hunden är lugn 
t ex när ni har en mysstund, då är det lättare att få 
ta på tassarna och hunden förknippar sedan massa-
gen med en lugn och mysig stund och har lättare 
att slappna av i stressade situationer när du börjar 
massera.
Massage i denna grop frigör endorfiner som är lug-
nande och höjer känslan av välmående.
Dra fingrarna på båda sidor av halsen först upp mot 
ryggsidan sedan ner mot bringan. Avsluta med att 
kupa handen och dra från skallbasen längs med 
nackkotpelaren ner mot manken.
Dra tummarna längs bogbladens kanter. Även här 
med ett tryck som är behagligt för hunden. Det bru-
kar märkas fort om hunden tycker det är för hårt 
eller löst.
Gör du övningarna i denna ordning får hunden 
maximal hjälp med att forsla bort slaggprodukter 
du har masserat löst.

Funderar ni på något är ni varmt välkomna att 
ringa: 073-069 31 62 
Eller maila: a-l.back@bredband.net

Tack för visat intresse!

Jari Keränen tränar Jykä hemma i 
Pudasjärvi, Finland.
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Röyas första
Det finns vissa episoder eller jaktdagar som 
sticker ut på ett eller annat sätt. Nedan återges 
en sådan dag då det mesta stämde och min finns-
petstik Röya dessutom vände sin negativa ut-
vecklingskurva vad gäller konsten att skälla på 
fågel som sitter i trän.
 
Det var andra säsongen med Röya som fyllt 2 år 
men fortfarande inte levererat nån fågel på egen 
hand. Det var trots allt lite svårt att acceptera det-
ta och inte låta frustrationen lysa igenom utan ta 
det som det kom i skogen och sänka förväntningar-
na. Förr eller senare skulle det väl ändå gå vägen…? 
Lite fågel hade vi haft under säsongen och Assar var 
den som fick bära favorittrycket från husse och skäl-
la ner nån fågel här och var. Jag hade börjat släppa 
bägge hundarna samtidigt för att Röya skulle ta in-
tryck av Assar och kanske ta efter när hon märkte 
att hans agerande gav skjutande och skojiga fjäder-
fän på backen som man kunde bita i.
 Solen sken och det var varmt för att vara i slutet av 
september.   Vi jagade på ett berg med bitvis brant 
terräng och hade väl inte kommit särskilt långt på 
de 5 minuter hundarna varit ute då Assar började 
skälla. Ja hade införskaffat en Astro nu så jag kunde 
se att han höll till på en myr alldeles ovanför en 
brant som jag stod och balanserade i. En rejäl berg-
skant låg i vägen som jag kunde smyga bakom fram 
emot skallet. När jag tyckte jag var tillräckligt nära 
tog jag mig upp på kanten och började spana ner 
mot skallet. 
En skog av trädtoppar av gran, tall och björk med 
enstaka gula löv. Hörde även Röyas ettrigare skall 
som ibland blandade sig i Assars mer monotona 
vaggsång. Hon stod dock inte som Assar under trä-
det utan rörde sig mellan löpan och trädet för att se-
dan försvinna en stund åt nåt annat håll för att se-
dan åter dyka upp och ge ett skall eller två.  Hon 
verkade inte riktigt ha kommit på att det satt en pip-
pi där uppe. Eller så var hon lite avis och ville inte 
låtsas om Assars pippi. Hur jag spanande så såg jag 
ändå inte fågeln utan var tvungen att mig närmare 
och dessutom krypa utför bergkanten med skydd 
av enstaka träd. Sånt brukar ju vara rena självmålet 
men till slut hade jag tagit mig ner på myren utan att 
skällandet upphört. Snart skulle jag väl ändå ha os-
törd sikt mot skallträdet? Efter mycket krångel, för-
flyttningar i sidled och blöta knän så såg jag en liten 

orrhöna sitta på en gren i granen. Trots att jag hade 
motljus eller kanske tack vare avtecknade hon sig 
mot den blå himlen. Eftersom Assar gjort ett myck-
et gott jobb med långt, ihållande skall och marker-
ing fanns ingen anledning att hålla mer på skottet 
trots att Röya var på annat håll så jag lät 22wm:en 
tala och skickade ner orrhönan till Assar som glatt 
och grymt tog emot och Röya hälsades med varna-
de morrningar när hon återvände och ville ta del 
av fångsten. Nöjd med detta lastades fågeln i påsen, 
hängdes på säcken och voffarna försvann åter ut på 
sök.
Vi passerade första bergknallen utan vidare incident-
er och kom ner på några myrar där det kunde tänkas 
finnas nåt matnyttigt? Det brukade kunna hända sa-
ker här annars så det blev till att ta det lugnt. Assar 
var vid norra änden av den rätt stora myren jag hade 
framför mig och Röya hade jag inte sett skymten av. 
Plötsligt hörde jag ett uppflog nånstans på andra si-
dan myren. Jag frös i steget och lyssnade, kollade 
Astron och Assar som funnits till höger var nu plöt-
sligt till vänster om mig och myren. En förflyttning 
som måste gått på sekunder. Ett ståndskall började 
eka inne i granskogen. Bägge hundarna var på plats 
och nu verkade även Röya vara med på noterna för 
hennes bjäbbande gav sig inte utan låg som ett snat-
ter omkring Assars sjungande mer klassiska modell 
på ståndskall. Tog mig in på rätt nära håll och kunde 
i en högrest gran se en tjäderhöna med ryggen mot 
mig och bägge hundarna några meter från varnadra 
men helt klart skällande mot samma punkt, hönan. 
Vinglade upp kombin och siktade, såg hönans hals 
börja svänga, förstod att hon inte skulle sitta längre 
så skottet gick precis i samma ögonblick som bredde 
ut vingarna och släppte taget om grenen och gled 
iväg. Satan! Träffade ju helt klart men eftersom hon 
redan brett ut vingarna så kom hon sig iväg. Bägge 
hundarna förvann, Assar åt sitt håll och Röya åt sitt. 
Assar siktades rätt snart nere på en myr nedan-
för bergskanten och han haltade kraftigt. Inte bra. 
Han hämmades helt klart och jag kallade upp hon-
om till mig och han tog sig mödosamt uppför ber-
get igen. ”Fan, nu var det väl färdigjagat för denna 
resa då” tänkte jag. Lilla Röya hade dock inte åter-
kommit utan var tydligen ute på en egen resa så vi 
satte oss och väntade. Gick några minuter till och 
ett utdraget yyylande steg upp emot oss! Vad hade 
hon nu råkat ut för?! Ytterligare ett långt yl fick mig 
att binda fast den skadade Assar i en gran och bör-
ja bege mig ner för stenblocken ner till den stöki-
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ga slyskogen nedanför. När jag kommit en bit dök 
hon plötsligt upp, glad i hågen och kastade en blick 
bakom ryggen. Där låg hönan stendöd med magen 
utskjuten som Röya i sitt eget lilla eftersök tydligen 
hittat igen. Inte så pjåkigt ändå! Nu visade hon än-
tligen lite talang! Lastade ner hönan i påsen och så 
tog vi oss tillbaka de 150 metrarna till Assar och 
gick upp i skogen igen alla 3. 
Assar haltade svårt och skulle inte kunna jaga mer 
denna dag iallafall men Röya då? Kändes fel att inte 
fortsätta denna dag som trots allt bjudit på action 
och bra utfall men bara var 45 minuter gammal. Så 
hon fick överta halsbandet och jaga ensam. Tyvärr 
var hennes eget sök en smärre katastrof då hon inte 
alls ville gå ut och söka. Tydligen hade hon tytt sig 
till Assars sök och inte utvecklat nåt eget så hon höll 
sig mest runt våra fötter…. Till slut satte jag mig ner 
på en knalle med högt läge för att knäppa nån bild 
och för att låta Assar vila. Skickade väl nåt sms och 
tiden förflöt, svårt att säga hur länge, kanske 5-10 
minuter men plötsligt! Hördes ett uppflog minsann! 
En skallskur uppifrån backen inne i granskogen ba-
kom ryggen på oss. Sen ett intensivt skällande från 
Röya som tydligen hittat nåt intressant därinne! 
Det tog inte många sekunder för mig att binda fast 
Assar, ladda bössan och springa in i skogen upp emot 
branten där inne! Nu var det bråttom för tillfället 
som jag väntat på i en och en halv säsong var inne. 
Chansen att fälla första fågeln för tiken hade an-

länt! Klättrade snabbt och var inte alltför försiktig. 
Fick rätt snabbt syn på hönan som satt längre upp i 
branten och det lät iallafall som om Röya levde om 
därunder vilket fick räcka. Höjde kombin och sik-
tade noga för nu skulle inget gå fel. Pang! Och ner 
till Röya kom hönan och lyckan, både hennes och 
min var nog nära fulländning! Husse flög uppför 
branten till voffen med massor av kvittrande beröm 
och hon var som galen av jaktlycka. 
Så det blev en bra dag fastän lite för kort. Det tog 
ju inte lång tid förrän kvoten fylld, dessutom med 
premiärfågel för lilltiken. Det kan man kalla en lite 
väl lyckad dag ;-)

Röya efter en dust med tjäderhöna. 

Pidja (Valle) 17,5 år
Trogen vän på skogsstigar i alla årstider, 
lugn och uthållig vid jakten. Nu pigg 
pensionär som njuter av promenader.

Mvh Jarre
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Snart är det 
dags igen…
Ta mig tusan om inte det gamla goda 
jaktsuget håller på att vakna till liv 
igen!? Grönskan och blomningen håller 
på att kulminera ute i skog och snår, lite 
mörkare är det på kvällarna (mest kan-
ske för att det är mulet ?) Daggen och 
fukten i gräset om morgnarna börjar 
bli allt mer märkbar… Högsommaren 
är här och knott, broms och småsväda 
härjar i skogen och på älven. Man bör-
jar så smått ana att årets högtid framför 
alla börjar nalkas. Tankarna söker sig 
nu allt oftare till nåt avlägset minne från 
svunna jakter med den gamle komp-
isen Assar. Också färskare minnen dyk-
er upp från den andra kompisen Röya:s 
framfart i tjäderskogarna…

Minns speciellt gärna en jakt på nytt område med 
Assar för ett antal år sen. September, lövfällning, 

gula löv, sol och blå 
himmel. En 

helt fan-

tastisk dag vädermässigt med 10 grader varmt men 
tydligen minus på natten innan för det var is i bäck-
kanterna. Det var väl runt 9 på morgonen och jag 
hade släppt Assar som försvann kvickare än lönen 
en fredag eftermiddag.  Gles skog av höga tallstam-
mar uppblandade med en och annan gran och lite 
lövträd som lyste gult i solen. Han hade varit ute 
ett tag och jag tog det väldigt lugnt så han skulle få 
sin tid att söka ordentligt i lugn och ro. Rätt som 
det var gick  
skallet igång och jag frös i steget då han skällde inte 
så långt bort och skogen var som sagt gles så man 
syntes långt. Han skällde bort mot ån till och skallet 
var tätt och säkert, han visste vad han pysslade med. 
Tog mig långsamt fram mellan de glest stående 
träden och spanade fram bakom trädstammarna 
för att försäkra mig om att jag inte skulle störa min 
gamle vän i hans arbete.  Såg honom kanske hundra 
meter bort med svansen svängandes fram och till-
baka i takt med skallen under en hög tall och nosen 
pekandes rakt upp. Fick anstränga mina ögon för att 

upptäcka föremålet för hans in-
tresse, en gammal kroknäbb, 

sittandes på en grov gren 
och inte på sitt bästa humör 
utan skar näbb åt hun-
den då och då. Han var 
så pass störd av uppvakt-

ningen att han efter några 
minuter bytte träd men 
inte nån lång sträcka så 
Assar hade inga prob-
lem att söka upp honom 

igen och fortsätta uppvak-
tandet. Tuppen började skära 

näbb igen och fick till slut nog 
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och tog till vingarna snett upp emot ån in i tätare 
skog så han försvann ur mitt synfält. Assar förs-
vann efter med svansen pekandes snett uppåt, bakåt 
som en fana. Stod i spänd förväntan undrade om 
min vän skulle finna den gamle kroknäbben ännu 
en gång och få fortsätta sin uppvaktning. Väntade 
ännu en stund... och där var det väl ett skall...? 
Jodå, nu skällde han alldeles tydligt igen men det 
verkade vara riktigt långt bort denna gång, svårt att 
avgöra då ån forsade ordentligt åt det håll som skal-
len hördes ifrån. Jag smög mig fram mot skallet och 
det verkade som att de huserade bakom en ås som 
skymde sikten för mig. Jag gick en bit utmed åsen 
innan jag började klättra uppför. Försökte undvika 
att komma för nära skällandet och gjorde en kring-
gående rörelse över åsen. 

Fick syn på tuppen först. Stor och svart satt han 
med böjd nacke och stirrade rakt ner på vad jag an-
tog vara Assar som skällde i forsbruset nånstans där 
nere. Jag vill dock vara säker på att han stod där un-
der då han var lite grön ännu Assar och markerin-
gen ska vara 100% innan skott lossas. Så jag tog mig 
fram krypandes på knäna för att kunna avgöra om 
han härjade där nere nånstans. Till slut, när jag tagit 
mig upp till stående fick jag syn på rödpälsen på 
Assar och kunde säkra att han skällde på rätt objekt. 
Skjuta var dock svårare då hållet var drygt och jag 
gärna ville ha nåt stöd så jag fick vackert åla tillba-
ka en bit, åla vidare upp på åsen, sedan vidare fram 

emot skällandet och försöka uppskatta lämpligt 
skjutavstånd till tuppen,  smyga upp skallen med 
vidhängande bössa och si där satt han med sidan 
emot mig på lagom håll och stirrade fortfarande på 
den röde. Pang! Så slutade skällandet och tuppen 
dråsade ner till ivriga, vidöppna käftar tillhörandes 
Finnspetsen Assar.  Bra jobbat!
Det hade ju faktiskt räckt med denna episod för att 
denna vackra dag skulle fastna i minnet men det var 
inte slut med detta. Vi vadade sen över ån och Assar 
gick ut på nytt sök och efter en 15 minuter till hade 
vi skall igen som dock tystnade rätt snabbt och jag 
stod med ett gäng granar framför mig. Hörde hur 
hunden rumsterade helt nära bakom dessa. Han 
skällde till några gånger, ljud av uppflog och så tyst-
nad igen, nåt slår fast i den närmaste granen, 5 me-
ter bort, en tupphals sticker ut ur granen nästan rakt 
ovanför mig. Lägger an med kombin och väntar på 
Assar som dyker upp bredvid mig som på beställ-
ning och börjar skälla. Siktar i halsen precis under 
huvudet på ungtuppen, låter skottet gå och tuppen 
faller ner några meter framför mina fötter. I skottet 
hör vi hur resten av kullen lättar från träden om-
kring men dessa hittas inte igen men nu räckte det 
mer än väl för husse som resten av dagen sken som 
själva septembersolen själv. Detta trots den tunga 
viltsäcken som hängde bakpå faunasäcken och be-
hagligt drog axlarna bakåt. Knepigt vad man kan 
stå ut med ibland. Strosade sen hemåt igen, satte 
mig vid ån och tog fram pannan och en burk korv. 
Kokade kaffet och värmde korv och njöt i fulla drag 
av den fulländade dagen. 

Tänk vad gott man kan må i skogen ibland!   
  
 
 

"Tuppen satt med böjd 
nacke och 

stirrade rakt ner"
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Riksstyrelsen 
Respektlöst-arrogant-okunnigt.

Detta inlägg är min personliga åsikt om SSF 
styrelses kommentar till artikeln: 
”Den finska spetsen” skriven av Tore Strandgård 
och publicerat i Ståndskall nr 4.

Låt mig med en gång säga att jag blev väldigt upp-
rörd och ledsen över riksklubbens respektlösa, 
okunniga och arroganta kommentar till en av klub-
bens trotjänares artikel i ett angeläget ämne.
När jag läser ett manus ställer jag alltid mig frågan 
vad är budskapet? Vad vill skriftställaren? I detta fall 
går det ju inte att missa, skribenten känner oro och 
kanske viss frustration över den finska spetsens i 
hans ögon negativa exteriöra utveckling. 
I Ståndskall nr 2 skriver Staffan i sin Ruta ”Risken 
är att vi får en annan finskspets typ som inte håller 
måttet i rasens hemland. Enligt vissa finska domare 
är vi tyvärr på väg dithän”.
När riksstyrelsen väljer att kommentera Tore 
Strandgårds artikel så förväntar man sig då att man 
delger oss sin uppfattning i denna fråga. Delar man 
Tores uppfattning eller har han fel? Är rasklubben 
tillfreds med finnspetsens exteriöra utveckling, är 
det inte det som är det intressanta och som borde 

behandlas? Men nej inte en rad i ämnet kan jag 
finna trots att jag läst igenom kommentarerna fler-
talet gånger.
Man använder istället den gamla taktiken från dik-
taturer skjut budbäraren!
När Tore talar om enmanshundmentalitet kommer 
kommentarer om hundar med flyktbeteende som är 
enmanshundens raka motsats och klassas som oac-
ceptabelt beteende och alltid skall tilldelas 0 pris. 
Samma gäller aggressivitet och utfall mot männis-
kor, det finns reglerat i alla domaranvisningar och 
behöver knappast kommenteras.
Man kommer sen med den sensationella nyheten 
att rasstandarden är Finlands angelägenhet vilket 
förmodligen alla vet. Det gäller generellt alltid att 
rasens hemland har det ansvaret. Men var i artikeln 
ifågasätts detta? Tore redovisar ju bara sin tolkning 
av gällande rasstandard.
Att ge sig på att tala om domarkonferens för den 
som aldrig varit i närheten av en sådan är naturligt-
vis inte lätt, möjligheten att det blir fel är uppen-
bar. Jag skall därför ge en närmare redogörelse runt 
detta arrangemang.
För att det skall bli en givande och bra domarkon-
ferens krävs en stor insats av rasklubben. Utöver allt 
det praktiska skall man ta fram raskompendium, 
man har ansvar över hur rasen presenteras, vad är 
särskilt viktigt att uppmärksamma, plocka fram 
lämpligt hundmaterial som på ett instruktivt sätt 
visar fel o förtjänster som man vill påvisa. Och inte 
minst utse en raskännare som kan hålla i presen-
tationen och fungera som facit vid hundbedöm-
ningen. 
Den utsedde raspresentatören inledde sitt anföran-
de med att meddela sig inte rasspecialist på finsk 
spets och om vi hade frågor var hon inte säker på 
att ha svaret och vill då återkomma efter konsulta-
tion med finska raskännare. Behöver jag tillägga att 
frågorna uteblev. Presentatören lyckades dessutom 
med att krångla till kravet på finnspetsens tandsta-
tus så att protokollet från konferensen inte alls över-
ensstämde med vad som angavs i raskompendiet. 
På uppmaning av SKK:s DK gick SSF:s ordförande 
i brev till samtliga utställningsdomare juni -11 ut 
med ett tillrättaläggande efter att tidigare i polemik 
med mig i klubbtidningen förnekat att det fanns 
oklarheter. 
Konferensen omfattade samtliga jagande spetsar 
totalt 11raser. Det innebar att tidsschemat blev 
mycket pressat eftersom varje ras skulle klaras av på 

Stig Brännvall.
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knappt 1 timme. På den tiden skulle rasen presen-
teras och man skulle hinna med bedömning av ca 
5 hundar av varje ras. Att i denna församling med 
ett 50 tal domare närvarande föreslå att en enskild 
deltagare (enl. styrelsen Strandgård) skulle köra ett 
eget race med ett kollektivt angrepp på domarkolle-
gors domarinsats begriper väl var och en att det inte 
låter sig göras. Man måste ju ställa sig frågan, vad 
skulle det tjäna för syfte? Det är inte domarkåren 
som skall behandlas och diskuteras på konferensen 
utan focus ligger på hundarna och förhoppningsvis 
skall det leda till i framtiden kanske stramare, en-
hetligare och bättre bedömning. Konferensen skall 
i första hand ses som en framåt syftande fortbild-
ningsinsats av domarkåren, inte en rättegång. På 
konferensen är det rasklubben som sätter agendan 
aldrig någonsin en enskild deltagare. Anser klub-
ben att rasen försämras eller att man vill ha en an-
norlunda bedömning framför man det genom den 
utsedda föredragande och budskapet måste också 
tydligt framgå vid bedömningen av hundmaterialet 
som förevisas. Endast då har budskapet en möjlig-
het att få någon genomslagskraft. Domarkonferen-
sen måste hållas inom strikta ramar och får aldrig 
förvandlas till ett öppet diskussionsforum med lika 
många åsikter som deltagare, då skulle förvirring-
en bli total. Det nu sagda fråntar inte deltagarna 
möjligheten till diskussioner kring prissättningen 
på det uppvisade hundmaterialet. Det är där even-
tuella synpunkter skall komma fram. Hur mycket 
diskussioner som uppstår beror helt på kvalitèn på 
det hundmaterial som visas upp.   

Rasklubben som har rasansvaret är den enda som 
kan påverka bedömningarna i ringarna genom bätt-
re genomförda domarkonferenser och information 
ut till lokalklubbarna att endast anlita raskunniga 
domare. Vikten av raskunniga domare framhåller ju 
också Hans Rosenberg i sin artikel ”Varför dömer 
domare så olika” som ju publicerats i ett tidigare 
nummer. 
Det är riktigt att domarutbildningen sker i SKK:s 
regi men utan möjlighet till påverkan är inte ras-
klubben. Klubben fungerar som remissinstans vil-
ket innebär att man har möjlighet att påverka vilka 
som får utbilda sig och bli auktoriserade på våra ra-
ser. Dessutom har man genom åren haft möjlighet 
att utse elev och aspirantdomare som examinerat de 
nya domaraspiranterna.  
Det är viktigt för utställningsverksamheten och ra-
sens exteriöra utveckling att bedömningen vid ut-
ställningarna inte spretar för mycket för då försvin-
ner på sikt all trovärdighet. Tappar vi bort rastypen 
så kan våra två raser i ett längre perspektiv slås sam-
man till en ny ras med förslagsvis namnet ”Svensk 
jaktspets”. Den utvecklingen tänker i vart fall inte 
jag medverka till.
Till sist, vi som sedan -70 talet var med och drog 
lasset framåt blir idag i vissa samanhang betrak-
tade som ”griniga gamla gubbar” personligen bär 
jag med stolthet det epitetet. Men en sak kan vi 
äldre tillföra som i ett lite filosofiskt tänkande kan 
uttryckas med följande: Vet man inte varifrån man 
kommer vet man inte heller vart man är på väg. 

Stig Brännvall.

Pidja (Valle) 17,5 år
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I förra numret av Ståndskall skrev min domarkol-
lega Tore Strandgård en intressant artikel om delar 
av den exteriöra problematiken kring dagens finska 
spetsar. Tore tycker att hanhundarna var bättre på 
80-talet, vilket ju är svårt att motbevisa utan att ha 
torrt på fötterna. Dessutom då en av mina absoluta 
favorithannar levde under denna tidsperiod nämli-
gen Stig Brännvalls Ukkos Penu.

Jag tar mig här friheten och utvidgar Tores resone-
mang på några punkter.

Kortnosig ras.
Den finska spetsen är en relativt kortnosig spets-
hundsras, där nosens längd skall vara omkring ¾ 
av skallens, det vill säga ca 75% av skallens län-
gd. Jämför norrbottenspetsens mera laikaliknande 
förhållande 1 till 1. Den här problematiken kan lätt 
medföra vissa avarter vad gäller bedömningen av 
huvudet. ”Ju kortare nosparti desto gulligare hund”. 

Den enda bettform som är tilåten 
för den finska spetsen är saxbett.

Exempel på saxbett. 
Underkäkens tänder sluter tätt intill överkäkens.
På 1970-talet var inte överbett ett diskvalificerande 
fel, utan medförde endast sänkning av prisvalören.

Exempel på överbett.
Detta ändrades så småningom, så idag kan en hund 
med överbett inte belönas med pris.
1969, alltså innan den finska domarkonferens, som 
Tore hänvisar till,  ägt rum, höll Juho Perttola ett 
föredrag om den finska spetsen vid vårt årsmöte i 
Gävle. Där betonade han bland annat att man skulle 
se upp med bedömningen av bettställningen så att 
man inte bedömde hundar med framåtlutande un-
derkäkständer, som att ha överbett. Men det var 
som sagt innan de varningssignalerna kommit som 
Tore hänvisar till!

Framåtlutande framtänder i underkäken.
De här två sista varianterna brukar ge upphov till 
så kallad ”Hajprofil” men det är ingalunda säkert.

Staffans ruta
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Huvud med typisk hajprofil 
(Foto J. Perttola)
Sedan förekommer det även hundar med vek under-
käke som inte visar några tecken på hajprofil. Oftast 
tycker jag att detta förekommer på väldigt 
kortnosiga tikar.

Exempel på huvud med kort nos och vek 
underkäke och hög panna
(foto J. Perttola)
Detta ger ju ett näpet intryck, som det kan vara väl-
digt lätt att falla för, som utställningsdomare, men 
då är vi, enligt min mening, på god väg att skapa os-
unda extremer, vilket inte kan vara meningen. 

Tore visade i sin artikel  en bild på en väldigt vacker 
hanhund, som jag vill att Ni kära läsare skall titta på 
en gång till. Denna gång i färg.

Hanhund med utmärkta detaljer 
(foto J. Perttola).
Titta på det linjerena huvudet, det måttliga men ty-
dligt markerade pannstopet, som saknas hos
väldigt många svenska hundar. Den klara färg-
sättningen, som skall vara lika klar oavsett om hun-
den tillhör den gulröda eller den rödbruna (mörk-
are) färgvarianten.

Mentaliteten.
När jag utbildade mig till domare i slutet av 
1960-talet, sade man att en hanhund fick aldrig fäl-
la svansen i utställningsringen! Det var förbehållet 
tikarna. Rasen har alltid varit, enligt mitt mening, 
en av de raser där den mentala könsprägeln är tyd-
ligast. Testosteron stinna hannar och ödmjuka tysta 
tikar, med rätt att fälla svansen ibland. För den skull 
får aldrig mentaliteten vara farlig för människor.
Här tycker jag att man ser en ökande tendens till 
mera vekhet. Även om uttrycket ”Vek men snäll” 
godkännes i en utställningsring, så är det ett prob-
lem. Det kan inte vara ett rikt liv för en hundindi-
vid att växa upp och ständigt vara rädd! Problemet 
ligger även till en del i samhällsutvecklingen. Det 
är numera givet att det är skottet, raketen som or-
sakar rädslan inte frukten av avelsplaneringen! När 
jag började med hundsporten, var det givet att or-
saken var tvärtom.

Kära läsare vi höres!
Staffan Forsslund
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Svar på kommentarer om 
"den finska spetsen." 
- Jag vill härmed beskriva och förtydliga 
varför jag föredrar och förespråkar en en-
manshund. 

Det är viktigt att komma ihåg att den finska spet-
sen, historiskt och traditionellt, är en enmans-
hund.
Jag har haft nöjet att lära känna rasen i närmare 
50 år och har alltid värnat och värdesatt dess 
egenskaper, annars hade jag valt en annan ras!   
Jag upplever att en enmanshund som är tillgiven 
sin matte eller husse är lättare att hantera i hem-
met likväl som vid jakttillfällen. En enmanshund 
har ett starkt band till sin ägare och är lätt att 
korrigera när det handlar om att söka igenom 
önskat område. Längre tillbaka i tiden var denna 
egenskap mycket betydelsefull då hundens skall 
signalerade för björn, varg eller annan fara på 
gården. Ortsbefolkningen lärde sig att känna 
igen fara eftersom rasen har en förmåga nyansera 
skallet. Den finska spetsen har alltså en inrotad 
vaktegenskap som förr värderades mycket högt. 
Jag motsätter mig därför att man försöker för-
ändra en sådan vital del hos rasen. 

Jag har alltid haft enmanshundar men jag har haft 
mentalt starka enmanshundar. Hur vet jag det då? 
Jo, för att mina hundar har alltid accepterat de män-
niskor som jag har bjudit in i mitt hem. Min dotter, 
som i dag har tre egna barn, har vuxit upp med hun-
darna, lekt med hundarna och ständigt hållit sig vid 
valplådan. En hund som på något sätt skulle utgöra 
någon fara för någon av mina familjemedlemmar el-
ler gäster skulle aldrig bli långlivad. En enmanshund 
ska ha en stark mentalitet och acceptera den matte 
eller husse väljer att acceptera. Jag vill däremot po-
ängtera att en mentalt stark enmanshund och en 
mentalt svag enmanshund är två vitt skilda saker. 
Med detta sagt bör bitska, lynniga och mentalt sva-
ga hundar alltid tilldelas 0-pris på utställning. Ut-
ställningsdomaren ska exempelvis alltid kunna kon-
trollera tänderna på hunden och om detta inte är 
genomförbart är även det lika med ett 0-pris. Kort 
sagt: vid alla tillfällen en hund visar rädsla, 
aggressivitet eller dålig mentalitet ska hunden tillde-
las 0-pris. Vidare bör sådant noteras i domarproto-

kollet så att avelsrådet kan ta del av detta. 
Ja, det är sant att jag är kritisk mot mina domarkol-
legor men vad annat kan jag vara när jag ser hur 
rasen utvecklats? 
Ja, det är sant att jag är kritisk mot Er i styrelsen 
men vad kan jag annat vara när det är ni som måste 
ta ansvar för att anlita raskunniga domare? 

Den finska spetsen är en finska ras och därför ska 
den skrivna rasstandarden följas av alla nationer. 
Ingen domare har rätt att tolka rasstandarden uti-
från egna föreställningar. Jag är missnöjd med be-
dömningar som inte håller tillräckligt mått enligt 
rasstandarden. Det borde vara bekant även för Er 
inom styrelsen. Jag känner inte igen rasen som den 
en gång var och borde vara. Därför måste något 
göras, inte bara av domare men även av styrelsen 
som måste ta större ansvar för rasens negativa ut-
veckling. Jag har kritiserat Er otaliga gånger för att 
inte anlita raskunniga domare men varför inte ar-
rangera föreläsningar för hundägare och uppfödare? 
Jag skulle önska att man öppnar upp till diskussion 
och bjuder in alla berörda, hundägare, raskunniga, 
domare, uppfödare, avelsråd och representanter för 
klubbarna. 

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och 
därför är rasutvecklingen inte bara mitt eller styrel-
sens problem, det är alla hundägare och uppfödares 
problem!    

Tore Strandgård
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Redaktören
Nytt år nya möjligheter

"Den finska spetsen" 
Tore Strandgårds artikel "den finska spetsen" har nu 
debatterats sedan decemberutgåvan av Ståndskall 
och enligt min mening har samtliga kommit till 
tals i den frågan. Detta föranleder att vi inom re-
daktionen lägger den diskussionen till arkivet och 
tar upp den vid ett senare tillfälle om det finns fog 
för det. Det har delats ut en del hårda ord som lig-
ger i gränslandet för vad man bör publicera, så åter 
igen vill jag be berörda skribenter att inte vässa pen-
nan sylvass i alla adjetiv som beskriver bl.a. andra 
funktionärer. Läsvärdheten verkar öka vid hårda or-
dalag, men vi inom redaktionen har till uppgift att 
fungera som moderator där vi bl.a. har SKK:s poli-
cy att luta oss mot. 
Har själv läst alla Ståndskall från tidigt 70-tal och 
det var verkligen krutrök i texterna. Det var inte så 
förvånande att medlemmar anmälde varandra till 
SKK. Läsvärt men sannerligen i många fall oetiskt.
Vill på inget vis ta udden av 
skribenternas iver att uttrycka sig 
eller ens komma med pekpinnar. 
Vi i redaktionen är väl medvetna 
om att skribenterna ger tidnin-
gen dess liv, inte vi...

SKKs policy för digitala medier
"Svenska Kennelklubbens har arbetat fram en poli-
cy för digitala medier som beskriver medlemmarnas 
rättigheter och skyldigheter när det gäller att uttryc-
ka åsikter och sprida information i bloggar, på face-
book, youtube, twitter och liknande.

Syftet med vår policy för digitala medier är ge SKKs 
medlemmar riktlinjer för den digitala kommunika-
tionen, och också att försöka motverka den smuts-
kastning som ibland förekommer på bloggar, i gäst-
böcker, facebook m.m.. SKK ser följande punkter 
som viktiga ledstjärnor:"

- att vara öppen och tydlig
- att bidra med kompetens
- att vara ärlig och ansvarstagande
- att vara artig och visa gott omdöme
- att visa respekt för andra
- att respektera upphovsrätten
- att i företroendevald post inte agera utifrån 
   privata preferenser

Källa: www.skk.se

Redaktör 
Göran Hellström

Oerhört kul med läsarnas 

egna jakthistorier!

Fortsätt skicka in manus och bilder till:

standskall@it4unet.se

Kommentarer Inga andra bett än det föreskrivna saxbettet är tillåtna. 
Tandbortfall förekommer och tandstatusen skall kontrolleras noga 
av domaren samt specificeras i domarkritiken.
Avsaknad av tre st tänder accepteras, vid avsaknad av fler tänder 
utöver dessa sker prisnedsättning med ett steg per tand. 

De nya kommentarerna gällande 
tandstatus för Finsk spets är enligt följande:

Käkar/Tänder  Käkarna skall vara kraftiga. Tänderna skall vara välutvecklade  
 och symmetriskt ansatta.Normalt tandschema. 
 Väl slutet saxbett
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Hej 
trädskällarfantomer! 
Jag blev uppringd av SSF-Jämtland/Härjedalens 
ordförande som ställde frågan -kan du inte skri-
va något om utställningen i ståndskall? Kan jag 
väl...

Vid inskrivningen till vinterutställningen tilldelades 
Coffy och jag startnummer 15 av total 48 anmäl-
da hundar. Resan dit var en mardröm med oploga-
de vägar, snörök och full snöstorm.  Men egentligen 
startade resan mot det här målet för flera år sedan så 
jag börjar där.
Jag är nybörjare på jakt och hade bara små jagat 
lite bäver och en del skogsfågel ett par år. Jag hade 
väl inga större funderingar på att köpa hund men 
min fru var väldigt övertygande, - vi borde ju ha 
en hund så blir det nog ännu roligare och lättare 
att jaga. Jag var inte svårövertalad så 15 november 
2008 hämtade vi hem en 8 veckors nobsvalp som 
hette Svante.  Svante växte upp och vi kämpade med 
injagning och annat i ständigt motlut. Från början 
hade vi inte en tanke på utställning eller jaktprovs-

verksamhet, det var helt enkelt inget som intresse-
rade vare sig mig eller min fru Kattis. 
Men Svante gjorde något med oss, han hittade en 
punkt i våra hjärtan som han tryckte på och vi blev 
nobstokiga. Vi blev ”besatta” av nobsar, vi älskade 
allt med denna ras. Såg vi en nobs när vi var ute och 
åkte blev det en u-sväng och nobsprat med föraren, 
ibland knackade vi på främmade hus för vi tyckte att 
vi såg en nobs i fönstret. 
Vi kände att vi ville värna om rasen och meritera 
vår hund, men tyvärr blev Svante som vuxen alldeles 
för liten och drabbades av tråkiga sjukdomar som 
jag inte tänker gå in på här, vi skulle aldrig kunna 
nå målet så faktum kvarstod, materialet som fanns 
i hushållet höll inte måttet hur jäkla fin vi än tyckte 
han var. Det var lite tråkigt att erkänna men så var 
det punkt slut, det var inte ens värt att starta resan.
Lösningen på problemet blev ett nytt problem vid 
namn Coffy. Denna stjärngosse född på självaste 
Luciadagen hämtades hem 10 februari 2012. Han 
är en odåga som skäller, nafsar i händer och kläder. 
Träffar man folk och vill prata blir han otålig och ta-
lar tydligt om detta så man inte hör den man försök-
er prata med eller sig själv, han är faktiskt jobbig 
mest hela tiden. Men jag ska inte överdriva och skar-
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va för mycket, för det händer faktiskt att han är tyst 
och snäll, det blir han om han är upptagen med att 
bita sönder något. I somras fick vi hals över huvud 
köpa hus och flytta ut på landet, annars hade vi för-
modligen blivit osams med varenda granne om vi 
bott kvar i lägenheten i stan, vad gör man inte för 
dessa underbara hundar.
Mitt ledarskap och uppfostringsförsök har i princip 
skällts och bitits sönder i molekyler, han tömmer 
oss på energi medan hans egen ALDRIG sinar. Men 
jösses vad vi gillar honom. I skogen rör han sig som 
en vind, han är faktiskt väldigt lovande i mina "grö-
na ögon”, det syns så tydligt på honom att det är där 
han vill vara, i skogen alltså, han vill aldrig åka hem.
Våren 2012 provade vi en valputställning med 
"monstret", vi klarade oss faktiskt genom det hela 
utan incidenter alls, helt otroligt men det gick rik-
tigt bra och han blev bästa valp. Efter händelsen 
som blev lite som en chock funderade Kattis och jag 
mycket, kan det vara så att vi har rätt material nu, 
en hund som vi kan ställa ut och förhoppningsvis gå 
jaktprov med? Ja kanske .
Under sommaren och hösten växte Coffy sig stor 
och ståtlig, lite väl stor och grov kanske!  Vi reson-
erade, ser han inte lite konstig ut också, lång nos 
som en Schäfer ungefär.  Ja det skulle inte förvåna 
mig det minsta om vi nu får en för stor hund som 
motvikt till den lilla vi redan hade, och är han så fin 
egentligen?
Men tillbaka till nutid, där stod vi alltså, ekipage 
nummer 15 i full snöstorm på Gudmundsbyns 
brukshundklubb och väntande på vår tur tillsam-
mans med 42 andra ekipage. Det var alltså 6 som 
inte klarat att ta sig dit, mest troligt på grund av vä-
dret kan man gissa.

Till slut fick vi äntra ringen och jag sprang runt där 
med Coffy som en bakfull michelingubbe med för 
stora skor i snöyran. Det såg nog allt annat än tjusigt 
och graciöst ut.  Han mättes, kollades i munnen och 
kulor checkades av medan jag stöttade honom och 
domaren. Det gick bra och mätstickan visade 46,5 
cm, jag drog en lättnades suck, skönt inte för stor i 
alla fall tänkte jag. Hoppsan vi fick till och med ett 
CK. Mysigt han är ju bara 11 månader tänkte jag.

Nu trodde jag att jag skulle få åka hem snart, men 
Coffy tyckte det var spännande och hade andra plan-
er, han tar alla chanser han kan att besvärlig. Gång 
på gång kallades vi in i ringen. Jag frös och kände 

mig blöt det gick knappt att se genom glasögonen, 
vad fasen är det frågan om egentligen? Men Coffy 
hade tydligen bestämt sig, han skulle lämna ringen 
sist av alla hundar och han verkade komma riktigt 
bra överens med domaren.
Det hela slutade med att ekipage nummer 15 blev 
Best In Show och nu blev det till råga på allt elän-
de massor av priser för husse att bära till bilen, sa-
tans hund.

Så här i efterhand var det dock en ganska angenäm 
och rolig uppgift, inte kunde jag drömma om att vi 
hade en sådan fin hund. Nu kan vi alla fall se målet 
vi hade från början och resan kan starta på riktigt för 
det fick vi ett bra kvitto på nu. Nu hoppas vi bara att 
det blir lite mer fågel nästa år så Coffys lilla pollett 
trillar ner, för jag längtar efter att gå jaktprov.

Så det jag vill säga andra som inte kommit till skott 
med något slags prov, jakt eller utställning, gör ett 
försök för din hund kan vara mycket bättre än du 
anar och det kan bli ganska roligt av det hela.
Det är lätt att bli hemmablind och inte tycka att 
hunden är så märkvärdig. Någon gång ska alltid vara 
den första och det är inte mycket att gruva sig för.
 

Micke Åsman

Jaktprovsdomarutbildning 
Norrbottens Kust och Inland

En jaktprovsdomarutbildning är planerad att 
hållas för intresserade medlemmar i Norrbottens 

Kust och Inland. Kursen vänder sig främst till 
nya blivande domare, men nuvarande domare 

som vill fräscha upp sina kunskaper och alla öv-
riga intresserade medlemmar är också välkomna.

För mer info och anmälan kontakta Göran 
Östlund och Anders Morin som kommer att 

hålla i kursen.

gk.ostlund@gmail.com
amorin@live.se

Välkommen in med din anmälan!
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Elevjakt 2012 

Vecka 39 var vi i Härjedalen och jagade på Hol-
mens och Stora Ensos marker. Det var ingen vi-
dare föryngring där heller samt att det regnade 
nästan varje dag. Några fina ståndskall fick vi i 
alla fall uppleva och den lokala tjäderstammen 
minskade med en. Vi tog ledigt en dag från få-
geljakten under veckan och hjälpte istället mark-
ägaren med älgjakt. Eleverna bildade en drevked-
ja och under ett hojtande så föste de fram älgar 
till utplacerade passkyttar. Korv, kaffe och bulle 
smakade gott efteråt.

Veckan därpå åkte vi till Hoting. Vi tänkte jaga på 
samma marker som året innan. Redan den första 
jaktdagen blev en besvikelse för oss. Några enstaka 
fågelkontakter gjorde att vi blev tvungna att leta nya 
ställen. En resa till Norråker ändrade på allt! Efter 
ett antal tips från ortens turistbyrå bestämde vi oss 
för att testa ett område som ligger nära Norråker. 
Älgjägarna hade under höstens jakt skrämt upp en 
hel del fågel på marken. Detta lovade gott inför 
morgondagen. Under kvällen studerade vi kartorna 

och bestämde vilka områden vi skulle jaga på först. 
Frågorna var många; hur ser marken ut? Kommer vi 
att hitta fågel?
Dimman låg tät uppe på höjderna när vi släppte 
hundarna på morgonen. Det visade sig vara ett bra 
tips vi fått från turistbyrån, då flera av eleverna fick 
smyga fram på ståndskall under förmiddagen. Re-
sultatet blev varierande. Vissa tyckte att det är helt 
obegripligt att en stor svart tjädertupp kan vara så 
osynlig bland träden… Vi tröstade dem med att 
även vana fågeljägare kan misslyckas. Man letar och 
letar men ser inte fågeln. När man sedan ger upp 
och reser sig, då flyger den iväg. Skulle varje jakt-
dag sluta så här, så skulle nog många ledsna, men 
däremellan så slinker det ner en och annan fågel i 
ryggsäcken.
Trots varierande väderlek under veckan hade jakt-
lyckan ändå varit ganska god.
Till slut vill jag framföra ett stort tack till alla trevli-
ga elever samt lärarna Krister och Göran. Tack även 
till skogsbolagen Holmens Skog och Stora Enso för 
att vi fick låna marker av er under veckan. 

Text och foto: Lauri Keränen      
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Aktivitetsdag lördag 4 maj 2013
SSF Gävleborg inbjuder alla som vill att delta i aktivitetsdag med ringträning, 

vardagslydnad, tips i allmänhet och naturligtvis trevligt 
umgänge med andra människor och hundar.

På plats finns Staffan Forsslund, exteriördomare med mångårig vana och rutin. 
Han ger sin syn på utställning och bedömning utifrån en domares perspektiv.

Kicki Bro som är en mycket kunnig handledare lär oss många saker och tips som vi har nytta 
av både på utställning och i vardagen.

Vi håller till vid Dammarna i Herte, Bollnäs
och håller på mellan klockan 11.00 och ca 15.00.

Klubben bjuder på kaffe, smörgås och  varm korv!
För att ha koll på hur många vi blir, vill vi att ni anmäler hur många som kommer senast onsdag 1/5.

Anmälan till Jan Andersson 070- 597 35 50. För vägbeskrivning se hemsidan eller kontakta 
Emelie Nordin 073-8458831

Varmt välkomna önskar SSF Gävleborg och hoppas att ni bokar in 
4 maj och tar med familj och hund på en trevlig dag tillsammans.

HUNDUTSTÄLLNING I ALFTA
SSF Gävleborg inbjuder till utställning i Alfta för Finskspets och Norbottenspets!

SÖNDAGEN DEN 2 JUNI
Plats: Forsparken i Alfta
Domare: Stig Brännvall

Rätt till domarändringar förbehålles!
Anmälan och upplysningar: Emelie Nordin, Herte 8743. 821 92 Bollnäs. Tel: 073-8458831

Epost: emelie.m.nordin@gmail.com
Anmäler gör du genom att fylla i SSFs anmälningsblankett som finns på hemsidan 

samtidigt som du sätter in anmälningsavgiften på SSF Gävleborgs plusgiro 17 43 39 – 2.
Kom ihåg att ange hundens namn och reg. nummer både på 

anmälningsblanketten och vid betalningen.
Sista anmälningsdag 17 maj

Anmälningsavgifter: Valpklass Gratis
Övriga klasser 250 kr

Kom ihåg! 
Hundar som är jaktprovsmeriterade och skall 

tävla om cert skall anmälas i jaktklass.
Vi kommer att dela domare med älghundsklubben så exakta tider och mer iformation kommer med 

PM:et samt på hemsidan efter det att anmälningstiden gått ut.

Varmt välkomna till Forsparken önskar SSF Gävleborg!
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Rapport 
från Mellansverige.

Med tanke på det dåliga fågelåret blev det inte helt 
oväntat ett litet tapp i antalet jaktprovsstarter under 
det gågna året. Endast 35 prov har genomförts 
under året så nu hoppas vi att botten är nådd och 
att siffrorna börjar vända åt rätt håll igen.

Då jag inte tycker att det finns så mycket mer att 
orda om angående 2012 års miserabla fågelår lämnar 
vi det och berättar om årsmötet som avhölls i vanlig 
ordning på Moraparken lördagen den 9 februari.
Tyvärr var endast ett 20- tal medlemmar som kom 
till mötet denna dag. Mötet startade med fika innan 
det var dax för ordförande Björn Sinders att öppna 
mötet. 

När de första punkterna avklarats ajournerades 
mötet för en stund så att Massagekullan, Ann-Louise 
Back kunde hålla sitt föredrag, ”vikten av massage 
för hundars välbefinnande och förebyggande av 
skador”. Det var ett intressant föredrag där vi fick 
lära oss, var och hur man ska gå tillväga. Till sin 
hjälp hade hon med sig sin Norrbottenspetstik, 
Skade som exemplariskt och utan minsta knyst 
visade upp en häpnadsväckande lydnad och ett 
stort tålamod när hon fick ligga på ett bord framför 
åhörargruppen. Många ögonbryn höjdes, inte 
minst bland finnspetsägarna och någon lustigkurre 
föreslog till och med att hon skulle lära ut var av/på 
knappen satt på en Finnspets :) 

Ann-Louise är Dipl. Massageterapeut för hund och 
Cert. Fysioterapeut för människa. På annat ställe i 
tidningen kan ni läsa Ann-Louises egen artikel där 
tips och anteckningar från mötet gjorts.

När föredraget avslutats drog, den för dagen valda 
mötesordföranden Tommy Lannemar igång mötet 
igen med val av styrelse.
Styrelsen som valdes blev i det närmaste oförändrad 
och ser ut som följande:

Ordförande. .............................Björn Sinders 
Vice ordf.. ..........................Anders Albinsson 
Sekreterare .............................. Ronney Skoog
Kassör. ..............................Tommy Lannemar
Ledamot. ....................................Kjell Welam
Ledamot. ..........................Kjell-Åke Axelsson 
Suppleant. ................................... Per Persson 
Suppleant .........................Tommy Lannemar 

En viktig sak som diskuterades var att SSF 
Mellansverige kommer att stå som värd för årets 
SM (Skallkungen) och deltagarna informerades att 
förberedningen inför detta redan startat på bred 
front.
Provplats kommer att vara inom renbeteslandet i 
och runt Idre Fjällen. Storslagna marker i 
naturreservat och som vi tack vare mycket god hjälp 
av bl.a Idrebon Svante Månssons engagemang 
blivit tillgängliga för ändamålet. 
Den ekonomiska delen i projektet har också kommit 
en god bit på väg men där vädjar styrelsen till 
alla (medlemmar) att försöka hjälpa till i fråga om 
att skaffa fram priser eller sponsorer. Hör gärna 
av er till någon i styrelsen om ni kan/känner någon 
som kan bidraga med något inför detta elddop.

Det bestämdes också att vi ska försöka vara med på 
Jakt & Fiskemässan i Grönklitt till sommaren.
En arbetsgrupp bör bildas och 4-5 frivilliga anmälde 
sig per omgående. Det behövs ytterligare några 
namn för att det ska kunna genomföras så gruppen 
vill gärna att fler anmäler sig. Så  ”snälla ni” anmäl er 
snarast till Jan-Olov Karlsson 070-646 14 25.

Två motioner hade lämnats in och styrelsen och 
mötet beslutade att dessa skulle tas som egna och
skicka dem vidare till Riksstyrelsen.

När så mötet närmade sig sluttampen var det dags 
för prisutdelning.
Den förste att kallas fram för hyllning var den gamle 
trotjänaren Lars Bäcklund från Gagnef. 
Efter många års arbete inom klubben har Lars 
bestämt sig för att sluta. Nämnas kan att Lars 
varit provledare/domare samt sekreterare och 
styrelseledamot. Lars har också på andra sätt varit 
aktiv och delaktig i klubbens utveckling genom 
åren. Som ett litet tack för detta arbete förärades 
Lars därför med en minnesplakett och varma 
applåder av mötet.

En som inte var på plats men ändå fick en plakett 
och applåder var Conny Persson från Höljes. Conny 
avsade sig under förra året sin plats i styrelsen då det 
privata arbetet tog alltför stor tid i anspråk för att 
även hinna med styrelsearbete. Conny är fortfarande 
jaktprovsdomare och har därför fortfarande ett 
finger med i spelet så med all säkerhet kommer han 
även framledes att synas i klubbens fortsatta arbete.
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Så var då tiden kommen att dela ut priset till Årets 
Skällande Fågelhund. Under jubel och klang fick
Johan Nilsson, Storfors komma fram och motta 
plaketten ur Björn Sinders hand. Johan fick med sin 
Finnspets Tallens Chilla ihop 149 poäng vilket 
räckte med betryggande marginal. Nämnas kan 
också att paret hamnade på en 4:de plats i årets 
Skallkung och är därför kvalificerad att tävla för 
Sverige i Nordiska mästerskapen som går i Finland 
under kommande höst.

Diplom till de hundar som erhållit ett förstapris på 
jaktprov skulle också delas ut.
Det var väl ingen skräll, men naturligtvis var ett av 
ekipagen Johan och Chilla. För den 78 poängaren 
var det bara för Johan att än en gång få komma 
fram och njuta av applåderna. Ett fantastiskt år för 
Johan som knappt visste vad ett jaktprov var innan 
säsongen startade. Grattis!

Den andra att få diplom, men som inte var på plats 
var Svante Månsson från Idre med sin Finnspets 
Häggingåsens Ronja. Dessa är knappast några 
dunungar heller då  Ronja i och med detta blev 
Svensk JaktChampion. De hade också kvalificerat 
sig till årets Skallkung. Resultatet från den resan 
slutade med en nog så hedrande femte plats. Stort 
grattis även till dessa! 

När sen de flesta trodde att prisutdelningen var slut 
så plockades en vacker orkidé med tillhörande kruka 
fram. Det var en gåva till den överrumplade och 
nyblivne 70-åringen Björn Sinders.
Tommy Lannemar överräckte blomman medan 
applåderna pågick. Grattis Björn och fortsatt lycka 
och framgång önskar styrelsen och medlemmarna i 
SSF-M.

Med detta tackade Björn Sinders deltagarna för visat 
intresse och förklarade mötet avslutat.

Dagen efter var det inomhuspremiär för den 
årliga Morautställningen. Under alla år har 
hundutställningen i Mora alltid skett utomhus. De 
senaste årens bistra klimat med temperaturer runt
-20 gjorde att vi ville testa att vara inomhus. Platsen 
blev ridhuset på Lomsmyren, någon km utanför 
mora centrum. En utvärdering kommer att göras 
men med tanke på deltagarnas miner verkade det 
hela ha varit ett lyckat drag. 
Mer om utställningen finns att läsa på annat ställe i 
tidningen.    

  Ronney Skoog 
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E

SE JCH SE UCH Knakadalens Aiga 
S36342/2007
e SE JCH SE UCH Kolåsens Pello
u Högbackens Sissi 
Uppfödare Jan-Gunnar Jonsson. Norrflärke 
Ägare Jan-Gunnar Jonsson. Norrflärke
Jaktprov 
08-11-22 Norrflärke rörligt 75p
10-08-17 Backe utlyst 86p
12-08-16 Backe utlyst 76p
Utställning
09-02-14 Bredbyn CK Cert
11-02-19 Bredbyn CK R-Cert
11-04-17 Stöde    CK R-Cert

SE JCH SE UCH Maximus
S35902/2009
e FIN JCH PIMU
u FIN JCH FIN UCH Rippeläisen Niku
Ägare: Tord Isaksson Kalix-Nyborg
Uppfödare: Juha Möttönen Soumisalmi Finland
Utställning:
2012-03-03 Kalix   Cert, BIM
2012-11-24 Arvidsjaur  Cert
2013-02-09 Jokkmokk Cert BIM
Jaktprov :
2011-10-05 Åsele rörligt 77p
2011-11-20 Överkalix Utlyst 77p
2012-11-09 Överkalix rörligt 81p

SEJCH Spetsbackens Nelli
S33745/2009
e Sulkamäen Saku
u SUCH SJCH Viterlidens Seija
Ägare/ Uppfödare: Leif Lidman, Skellefteå
 Jaktprov:
Vilhelmina 20110821   utlyst    88p
Storsele     20111022   utlyst   76p
Vilhelmina  20120820   utlyst   82p
 Utställning: 20121124  Arvidsjaur  Very Good
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Från
Medlemskommitén!
Hej på er alla.
Åter ett år med jakt tillryggalagt här uppe i norr, 
äntligen så har det börjat fungera och man känner 
igen hundarna som man jagat med tidigare i denna 
unga hund. Det sista han bevisad var att det inte 
gör något att det flyger lite här och där runt om-
kring. Det är bara att tystna en liten stund för att 
sen fortsätta med det man skäller på och när fågeln 
till slut faller så kan man ju snabbt söka upp det 
som flög lite tidigare och fortsätta skallgivningen på 
ny fågel.  Det kan nog bli så att man gör ett eller 
flera jaktprov till hösten som snart är här igen.
Ska bli roligt att åter vandra i skogen till hösten. 

Medlemmar har vi haft även i år, trodde ett tag att 
tappet inte skulle bli så stort med det visade sig att 
vi blivit hela 63 medlemmar mindre.
Endast två lokalklubbar har ökat medlemsantalet. 
En har bibehållit antalet men sen ser det inte roligt 
ut med bara minskningar. Att det minskar söderut 
kan ju kanske förklaras med vargen. Många som 
pratar med mig säger ofta att det har med ulven 
att göra. Man vill helt enkelt inte chansa med att 
ha hunden lös i skogen och att man inte har tid att 
kolla upp var de håller till.

Statestik på hur det ser ut i dag och hur det har sett 
ut tidigare bifogar jag enligt följande.

Sen är det ju som vanligt att med detta nummer 
kommer även påminnelse på att jag inte fått betal-
ning på avgiften  som skickades ut med nummer 4 
till er.  Jag hoppas naturligtvis att ni även i år vill 
vara medlem. Ni som vet att ni betalat in under 
februari fram till det att detta nummer utkommer 
kan bortse från påminnelsen och ni som vet med 
er att ni betalat kontaktar mig så att jag kan rätta 
till det.

Mycket viktigt är att ni som har något förtroende-
uppdrag som till exempel är jaktprovsdomare, beta-
lar in före 31 mars.

Sen är det som under tidigare år att det finns några 
som betalat men inte använt sig av medlemsnum-
mer eller skrivit avsändare med adress, hoppas att ni 
som läser känner någon av nedanstående personer 
och kan påtala detta för dem. 

Jag vill att Eva Almgren och Monika Karlsson kon-
taktar mig så att inbetalningen får en adress och ett 
giltigt medlemskap.

Medlemskomittéen
Ivar Karkiainen ochTommy Lannemar

Sammanställning medlemmar per den 31/12 2012         
     
Klubb 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diff. Delegater  
 
Övre Norrbotten 141 163 155 166 164 164 159 169 164 -5 4   
Norrbottens Kust o Inland 134 131 135 139 147 143 146 151 143 -8 3   
Nedre Norrbotten 191 204 209 185 177 165 152 142 149 7 3   
Västerbottens Kust 185 197 196 190 188 175 160 151 144 -7 3   
Västerbottens Lappmarker 230 247 263 257 259 257 268 277 273 -4 6   
Ångermanland 125 134 132 134 130 126 122 131 122 -9 3   
Jämtland/Härjedalen 243 261 258 231 239 231 210 222 209 -13 5   
Medelpad 113 114 99 92 100 114 122 110 115 5 2   
Gävleborg 175 167 171 176 170 175 164 162 152 -10 3   
Mellansverige 281 295 291 278 286 304 299 284 265 -19 6   
Sydsverige 93 96 90 81 76 79 76 76 76 0 2   
Totalt 1 911 2 009 1 999 1 929 1 936 1 933 1 879 1 875 1 812 -63 40  
 

Enl. Matrikell: 1815 medlemmar
Inkommit tre inbetalningar på olika belopp som ej kan identifieras.         
     45



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 
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-366 85 00. egon.rongden@facipen.se
Sekreterare 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad 0660-731 38 / 073-079 94 17 jensing@telia.com
Kassör  
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot 
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora 0250-312 33 / 070-314 01 72 ronney@skoog.biz
Ledamot 
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola 070-303 78 49 a-lars-@hotmail.com
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, 
Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå.
Avelsrådskommitté
Sammankallande  Finskspets:Johan Lehmivaara.,  Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi,  Tel. 0981-10044,   e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund,  Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.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
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora 0250-312 33 / 070-314 01 72 ronney@skoog.biz     
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, pauliden@hotmail.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, Järnvägsgatan 8  912 34 VILHELMINA, tel. 073-0358823. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte      
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad Telefon 0660-73138, jensing@telia.com.
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 070-328 05 43, 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
Valberedning sammankallande
Jan Jatko 984 99  PajalaTel. 0978-10823, 076-8107363, e-post helena.bjornstrom@spray.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
Ord: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, email: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37 e-post. 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel:070-5334421, email: tord.isaksson@ncc.se
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn Tel: 0929-13264, 070-6820331. markus.fougstedt@telia.com
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24 933 99 Arvidsjaur Tel: 0960-52024, 073-5202406 E-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelv. 34C 933 31 Arvidsjaur Tel: 0960-10194 ,070-6753339, gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå Tel. 0730-388203 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
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
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad Telefon 0660-73138 e-post jensing@telia.com 
Sekreterare: Johanna Martinell Östra Dalgatan 26 891 32 Örnsköldsvik Mobil: 073 05 08 707 J_martinell@hotmail.com
Kassör: Solveig Nyström V:a Ringväg 121  871 42 Härnösand Tel 0611-231 49 snystrom@telia.com 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson Trumvallen Kåtan 210 840 92 Vemdalen 070-6151060, trum.anders@swipnet.se 
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46, 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415 830 80 Hoting, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 070-366 85 00 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@live.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
Bankgiro: 5261-2942
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: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.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 Jungfruvägen 7B, 791 34 Falun, Tfn 023-20925 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7.  72597 Västerås. 021 22192. lise-lotte.lindqvist@ica.se 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

Överstjuktans Coffey
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