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Innehåll Nr 1 • 2014

Hej spetsfantaster!

• Klubbnytt
• Champions

Jag måste tyvärr börja med
att meddela att vår ordförande Lennart Jönsson
drabbades av en stroke melJeanette Börjesson
lan jul och nyår. Dessbättre
går Lennarts återhämtande bra men han har dock
en längre rehabilitering kvar. Vi håller alla tummarna för att Lennart ska återhämta sig bra och skänker
honom och hans familj alla styrketankar som vi kan.

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

Ja, då var ytterligare ett jaktår lagt till handlingarna.
Fågeltillgången har varit mycket varierad i vårt avlånga land och för egen del har det varit helt bedrövligt dåligt! Det har verkligen inte varit någon lätt
match att jaga in en unghund! Lagomt till uppehållet på älgjakten, då nya marker fanns att tillgå,
där det fanns fågel, så började Ila att löpa! Så blev
min och Ila´s höst. Älgjakten var för den delen inte
mycket bättre! Den blev en utdragen historia som
vi avslutade utan att ha fått skjuta fullt. En tuff jakthöst med andra ord. Hoppas nu på ett bättre jaktår 2014.
I november lämnade barnens ögonsten och även
min för den delen oss, Kolåsens Rinja, vi fick nästan
12 fantastiska år tillsammans. Hon var en vacker
tik som blev SUCH och funkade bra som jakthund
men blev aldrig någon stjärna som lyckades på jaktprov. Hon var dock en fantastisk familjemedlem,
kamrat och trygghet för barnen. Det tog många
veckor innan Ila slutade leta efter henne på kvällarna!

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

Jag är nu inne på mitt tredje år i riks, tiden flyger i
väg och jag får lära mig massor av mina mer erfarna
styrelsemedlemmar, tack!

Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Omslagsfoto: Åkes Sakko
Äg. Magnus Pudas. Kiruna
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 juni
3/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 september
4/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 november  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

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

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.Icke medlemmar 250.-

Raskompendium:
Medlemmar 150.Icke medlemmar 300.-
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Vi ser tyvärr fortfarande vikande siffror vad det
gäller starter på jaktprov. Då vi har två så friska raser
i Finsk spetsen och Norrbottenspetsen så hoppas jag
att ni alla försöker att starta era jyckar på jaktprov
samt utställningar så vi kan behålla ett bra avelsmaterial. Många av våra lokala klubbar ställer även upp
med ett första jaktprov gratis, kolla med din klubb!
Vi ser även ett vikande antal valpar som registreras
för båda raserna vilket gör detta avelsarbete än viktigare.

Ledare forts...
Vi har just slutfört vår upphandling för nytt
Rasdataprogram som Egon och Lennart lagt ned
mycket tid och energi på, utan deras engagemang
hade vi aldrig lyckats ro detta i hamn. En närmare
presentation runt detta kommer vid årsmötet i
Mora.
Vi har en helt ny provregelkommitté som även de
under året gjort ett fantastiskt jobb med att bl a ta
fram ett helt nytt utbildningsmaterial för jaktprovsdomarutbildningen, tolkningsanvisningar på de nya
jaktprovsreglerna och mycket mycket mer.

Jag vill avslutningsvis gratulera våra duktiga ekipage som vann lagtävlingen på de Nordiska mästerskapen som gick av stapeln i Finland för 2013. Stort
grattis till Miranda Frings-Håf, Tommy Jonasson,
Roger Hedlund och Johan Nilsson. Vill även gratulera Anders Morin och Fort Hjort Nalli som blev
2013 års Skallkung och ska vara med och försvara
vår mästerskapstitel då vi i år står som värd för de
Nordiska mästerskapen.

Vi har tagit fram ett utsökt rött vin SSF Urogallo
under året som jag hoppas att ni alla har eller tänker
prova. Det var alldeles utmärkt till nyårsmiddagen.
Om denna försäljning går bra så kommer vi även att
överväga att prova med ett vitt vin. Så nu uppmanar
jag er alla att prova vårt röda så att det även kan
bli aktuellt med ett vitt! Hur ni går tillväga för att
beställa det hittar ni i Ståndskall samt på hemsidan.

Tack för ordet! Jeanette Börjesson

Kolåsens Rinja efter
en lyckad dag!
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Mössa i Merinoull med SSF:s logga

/bilder till:

Maila in manus

e
4unet.sn!
standskall@it
m
na
nehållets
ed in

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 posta mössan.

Från
valberedningens

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.

Märk filerna m

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

Som de flesta vet har vår ordförande
drabbats av sjukdom och kan därför
inte kandidera till ordförandeposten
under nästkommande år.
Vi har heller ingen kandidat till
kassörsposten i Riksstyrelsen.
Detta har satt valberedningen i en mycket svårlöst
situation, vi vädjar därför nu till alla medlemmar i
SSF att fundera på om ni vet några kandidater till
dessa poster. Vi vill väl alla ha en fungerande styrelse
till nästa verksamhetsår.

Alla tips och ideer
tas tacksamt emot!

Mikka

MVH
Valberedningen

Joikoms Leon
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SSF Gävleborg inbjuder
till hundutställning i Alfta
Den 1 juni 2014
anordnar SSF Gävleborg hundutställning för
finskspetsar och norrbottenspetsar.

Plats: Forsparken i Alfta
Domare: Göran Fasten

Rätt till domarändringar förbehålles!
Bedömningen startar kl 9.00 och eftersom vi delar ring med gråhundarna
så kommer mer exakta tider för veterinärbesiktning och bedömningsstart för
finskspetsarna och norrbottenspetsarna i ett PM efter anmälningstidens slut.
Anmälan och upplysningar:
Emelie Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs
Tel: 073-845 88 31 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: Onsdagen den 21 Maj
Anmälningsavgifter: Valpklass Gratis
Övriga klasser 250 kr

Kom ihåg!
Hundar som är jaktprovsmeriterade och skall tävla om cert skall anmälas i jaktklass
I år firar hundutställningen i Alfta 40års jubileum och det kommer vi fira genom att det startande
kommer att få deltaga med sina startnummer i ett lotteri där förstapriset är en
jaktdag på Holmenskogs marker.

Varmt Välkommen till Forsparken önskar SSF Gävleborg!
Brolle på jakt!
Bodensonen
Kjell Junior Wallmark
alias "Brolle Jr."
och Miranda Frings/Hof
tjusar på statlig mark i de
djupaste Doroteaskogarna.
Miranda gifte sig i höstas,
det var inte med Brolle Jr.
det var med Per-Ola...
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Storumanutställningen

Best In Show
När dagens sista beslut toga av dagens domare
Ulf Ottosson fanns nobsarna representerade av
Jaktklassens Överstjuktans Kenzo äg. Robert
Lundberg, Storuman. Den snyggaste finska
spetsen
för
dagen
var
Öppenklasstiken
Lakansjöbäckens Liisa äg. Karl-Göran Johansson,
Vilhelmina. I konkurrensen om "Best In Show"
vann finskspetstiken från Vilhelmina med en
hårsmån över den vackra hemmahunden Kenzo.

16 november, 2013

Årets upplaga av Storumanutställningen
hade lockat 29 stycken hundar till start.
Domare var Ulf Ottosson. Lokalen var
ändrad från tidigare år och trots lite
inkörningsproblem med fläktsystemet så
fungerade Luspen Ryttarförenings
ridhus bra med tanke på det
snöblandade regnet som föll under
dagen. Ringsekreterare Berith Johansson
skötte bläckpennan på ett bra sätt och
bedömningarna var noggranna både i
och utanför ringen. Publiken var som
vanligt ivrig i sina egna utlåtanden.

Grattis Karl-Göran Johansson till segern
i Storumanutställningen 2013

Under dagen kunde man skönja att några av SSF
Lappmarkens hundar fått ett litet extra fint utlåtande av domaren. Timmarna gick och till slut
var det bara två hundar kvar i konkurrensen, båda
medlemmar i hemmaklubben. En finskspets tik från
Vilhelmina och en nobshane från Storuman,
Lakansjöbäckens Liisa äg. Karl-Göran Johansson

Lakansjöbäckens Liisa äg. Karl-Göran Johansson, Ulf Ottosson, domare. Överstjuktans Kenzo äg. Robert Lundberg, Storuman.
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SSF Ångermanland

Jaktprov
En liten uppgång i antalet starter har kunnat ses,
men extremt skygg fågel resulterade i många nollor.
2 hundar gick till första pris, Kiepin Kaamos äg.
Fredrik Söderlund på 87 p. och Pärlskogens Sigge
äg. Tobias Mårtensson på 79 p. Tyvärr fick klubbmästerskapet ställas på grund av svalt intresse.

Rapport från Verksamhetsåret 2013
Årsmötet
Mötet hölls i Bredbyn lördagen den 18 Januari och
lockade tyvärr inte många deltagare. Endast ett 16tal dök upp och det var de sedvanliga entusiasterna
inom SSF Ångermanland. Efter att ordförande
Mats Mattsson hälsat alla välkomna vidtog mötesförhandlingarna enligt dagordningen.

Skallkungen
SSF Ångermanlands representant till Skallkungen,
som gick av stapeln i Idre, var Kiepin Kaamos äg.
Fredrik Söderlund, som hamnade på en hedrande
5:e plats.

Styrelsen
Ordförande: Jeanette Börjesson (nyval)
Kassör: Solveig Nyström
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson
(nyval, adjungerad)
Ledamot: Peder Ragnarsson
Ledamot: Ulf Jonsson (nyval)
Ledamot: Mats Mattsson (nyval)
Suppleant: Joakim Byström
Suppleant: Per Tjärnlund

Utställning
Ewa Widstrand fick förtroendet att döma årets utställning i Bredbyn, bestående av 24 Finsk spetsar
och 11 Norrbottenspetsar. Av dem som fick hp
eller ck var 4 st Norrbottenspetsar och 8 st Finsk
spetsar. En eloge till ”Ö-viks gruppen” som lägger
ner ett enormt arbete på denna utställning.
Nya Championhundar
Vi får gratulera till en ny champion.
SEJCH SEUCH Kiepin Kaamos
äg. Fredrk Söderlund
Därmed får SSF Ångermanland önska
alla en god vår. Styrelsen

Från vänster Tobias Mårtensson, Mats Mattsson och Fredrik
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En förstahundsägares berättelse

cirka 20 meter framför mig. Kycklingen kacklar till
och Vilya springer fram till trädet. När hon börjar
skälla är redan fågeln i siktet. Efter några sekunder så
skjuter jag och fågeln faller. Total lycka! Efter denna
dag så blev Vilyas sök bättre och bättre. Hon hittade fler fåglar. Då gjorde jag mina första misstag.
Jag började att smyga för länge då hunden hade
ståndskall. Då jakthösten var slut så hade jag inte
lyckas skjuta någon mer fågel och Vilya hade börjat
att lämna skallträdet.

Som många nyblivna jägare så provade jag på de
flesta jaktformer:Uppflogsjakt i skogen,
sjöfågeljakt, harjakt, toppfågel,j ärpvissling,
rävjakt, ripjakt med stående hund o.s.v. Men den
första gången jag smög in på ett fast ståndskall
på tjäder så visste jag precis vilken jakt jag ville
ägna mig åt.

2:a Jakthösten
Vilya är nu 1 ½ år har fått långa snabba ben och
blivit en trotsig ”tonåring”. Tyvärr så är fågeltillgången på mina marker betydligt sämre. Vilyas sök
har blivit bättre så nu när hon tar upp fågel så sitter
dom bättre för henne. Tyvärr så lämnar hon dem efter cirka 5 minuter. Jag ringer min jaktkompis och
mentor Magnus Törkvist och frågar om råd.Svaret
blir: -Du måste chansa mer, om du ute mycket så
kommer hunden att skälla en trygg fågel, skynda
dig fram till fågeln när hunden skäller. Det fungerar.
Visst skrämmer jag en hel del fågel, men till slut så
sitter en ungtupp trots min forcerade ansmygning
och jag lyckas fälla den.

För snart åtta år sedan köpte jag min första
hund:Njavvedalens Vilya, en finsk spets.
De första 3 veckorna tog jag semester så att vi kunde
lära känna varandra så bra som möjligt. Hon fick
följa med mig var jag än skulle, både på fest, fiske
och skogsturer. Jag är en inbiten laxfiskare och har
fortfarande alltid med mig Vilya på laxfiske. När
hon ser laxar hoppa ger hon alltid skall.

Eftersom att fågeltillgången på mina marker är för
dålig så väljer jag att skaffa mig nya jaktmarker.
Hunden hittar fler fåglar,skalltiderna ökar och jag
lyckas fälla ytterligare en fågel. Nu dyker ett annat
problem upp. Vilya vägrar att komma till bilen när
vi ska åka hem. Jag provar med mutor, att åka i från
henne, koppla hon i skogen o.s.v. Inget fungerar. Då
jag tvingas att övernatta en extra natt i husvagnen
för att hunden vägrar komma så inser jag att detta
problem måste lösas.

1:a Jakthösten
Jag hade turen att börja med injagningen ett år då
det var god fågeltillgång på mina marker.
En av de första gångerna jag släppte henne och hade
bössan med så reste hon en tjäderkull med sex kycklingar i.En sen septemberdag så händer det. Vi går
in i en tjäderkull,Vilya blir iväglurad av hönan som
kacklande flyttar mellan träd till träd. Jag står tyst
kvar och tittar på en av kycklingarna som sitter i ett
träd 50 meter framför mig.Efter fem minuter så är
valpen tillbaka till mig. Jag smyger mig sakta mot
trädet där hönkycklingen sitter och Vilya springer
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Nästa helg är det kanonväder. Jag är på bra humör
och bestämmer mig för att jakten är inte det viktiga.

4:e – 7:e jakthösten
Nu äntligen börjar börjar det fungera, både för hunden och för mig. Varje gång vi är ute så är det jakt.
Vissa dar går det bättre andra sämre. Jag blir bättre
på att smyga in på fågeln,Vilya är säkrare på att hantera kullar. Jag behöver inte känna någon stress när
jag ska smyga in, för nu lämnar hon inte skallträdet. Jag smyger bort färre fåglar och blir bättre och
bättre på att hitta var fåglarna gömmer sig i träden.
Men jag inser ofta hur långt jag har kvar innan jag
törs påstå att jag vet vad jag håller på med. Många
misstag blir det,men det är nog så man lär sig den
här jakten.
Jag lär mig också att man blir gladare av att skjuta en
orrkyckling på perfekt förnyat ståndskall än av att
skuta en tjädertupp i topp utan hund. Delad glädje
är dubbel glädje.

Det viktiga är att Vilya kommer till bilen då vi ska
åka hem. Vi går en 3 timmars jaktsväng.
Jag provar att koppla henne i skogen, det går bra,
öser beröm över henne och släpper hon igen. Då vi
börjar närma oss bilen så provar jag igen. Då är det
omöjligt! Jag går till bilen och väntar. Vilya är inte
långt ifrån mig. Hon strövar runt cirka 20 meter
från mig. Jag sätter mig i bilen och kör ifrån henne.
Vilya kommer efter 5 minuter och lägger sig 10 meter från mig. Jag provar att muta henne med korv,
det funkar inte heller. Hon håller sig hela tiden nära
mig men vägrar att låta sig kopplas.
Efter 2 timmars övertalningsförsök så är hunden så
trött att den lägger sig och sover 5 meter ifrån mig.
Då bestämmer jag mig för att prova något annat.
Jag fyller en ölburk med grus, reser mig försiktigt
upp, ropar HIT! Vilya tittar yrvaket på mig och tar
ett steg åt fel håll, då kastar jag ölburken framför
henne.Vilya tvärvänder och kommer springande
fram till mig och sätter sig brevid mig. Jag öppnar
bagageluckan och säger: -Hopp in.
Vilya hoppar in i bilen och lyckan är total.

2013-12-01
Vilya har precis avslutat sin sjunde jakthöst.
Hon är ingen jaktchampion men väl en duktig jakthund. Jag vet att varje gång jag släpper henne så har
jag chans att skjuta fågel,om jaktgudarna är på min
sida.
Hon är dessutom min fiskekompis, träningskompis och den som alltid får mig upp ur soffan
varje kväll,oavsett väder för en promenad.
Vilya har gett mig många oförglömliga jaktminnen.
Hon är den som har lärt mig att jaga.
Till er som har tänkt köpa er första trädskällare:
• Köp hunden av en seriös uppfödare.
• Våga fråga om råd när det gäller jakt och
uppfostran.
• Se till att du har tillgång till bra jaktmarker.
• Se till att du har gott om tid avsatt för jakt,
speciellt andra jakthösten.
• Skjut bara när hunden gör rätt.
• Var snäll med hunden och ha roligt i skogen.
• Gå på jaktprov och utställningar.
• Aktivera din hund då det inte är jaktsässong.

Dagen efter så lyckas jag fälla Vilyas första Gammeltupp och Vilya hoppar in i bilen utan större problem.

3:e Jakthösten
Ännu ett dåligt fågelår.
Nu börjar Vilya veta vad hon håller på med. Visst
har hon ibland problem med kullar och några felmarkeringar blir det också. Sämre sköter sig husse,
som smyger bort de flesta fåglarna hon skäller och
skjuter bom på andra. Totalt så fälls det bara 2 fåglar
för hunden detta år.

Ett stort tack till:
Daniel Nilsson Njavvedalens Kennel.
Magnus och Annelie Törkvist Joikoms Kennel.
Bakom tangenterna
Jesper Karlsson.
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Information
från avelsråden

Ståndskall. Data eller siffrorna för hur
hanhundsanvändningen sett ut under
det senaste året, kommer att presenteras
i avelsrapporten för 2013 och sannolikt
i nästa nummer av Ståndskall. Men jag
kan redan nu konstatera att det ser
mycket positivt ut och att vi aldrig
haft så bra spridning i aveln som 2013.

Finsk spets

Denna gång kommer jag att ta upp
riktlinjer för hanhundsanvändningen
inom rasen samt återkomma till ämnet
drevanlag som jag berört tidigare i
Ståndskall. Vi tycker oss nämligen se
en ökande andel rapporter om drevanlag
i rasen. Drevanlag är ett jaktanlag som
alla andra men ett icke önskvärt anlag
hos våran finskaspets. Men vi börjar med
hanhundsanvändningen.

Avelsstrategier
Vad bör man då i grova drag tänka på
som uppfödare eller täckhundsägare.
Rekommendationerna/riktlinjer
för
hur man bör resonera ser ni här nedan.
Dessa rekommendationer bygger på
forskningsresultat rörande bland annat
avel i små populationer och senare års
framsteg inom det genetiska området.

Riktlinjer
Jag tänkte denna gång i grova
drag, gå igenom riktlinjer för
hanhundsanvändningen inom rasen.
Riktlinjerna finns för att undvika så
många fallgropar som möjligt och
säkra upp avelsbasen och rasens
långsiktiga framtid. Skulle avelsbasen
bli för liten och vi drabbas av besvärliga
sjukdomsyttringar, måste vi kanske
börja korsa in andra raser, för att få in
nytt friskt genkapital. Det behöver i säg
inte vara fel att korsa in andra raser, bara
orsaken inte är att vi arbetat fel tidigare.
Exempel på raser där SKK lett den typen
av nödvändiga ”restaureringsarbeten”
finns, och SKK flaggar för att det
blir fler i framtiden. Ett närliggande
exempel från vårt grannland Finland,
är den ”ryska lajkan” som togs in i
Finland med motiveringen att bredda
avelsbasen och bekämpa sjukdomar
hos den finska spetsen. Detta trots att
de har dubbelt så många registreringar
per år än vi i Sverige. Men det är något
jag berört tidigare och delvis kommer
att återkomma till i nästa nummer av

Avelsråden finskspets
En hanhund bör inte para mer än en tik
per år, eller maximalt två.
Håll så låga inavelsgrader som
möjligt. Inavel ökar alltid riskerna för
dubblering av sjukdomsanlag.
Para aldrig en tik som inte kan visa
att den har godkänt knäledsintyg och
godkänd/känd tand och bettstatus. Att
rekommendera är också att stämma
av parningen med avelsråden så man
är medveten om vilka risker som finns
bakom, för det finns det alltid, frågan är
bara hur stora de kan tänkas vara. Man
ska veta att högriskhundar matchas
mot lågriskhundar efter de regelverk
som vi avelsråd är satta att tolka och
följa. Detta bör man vara medveten om
som tik och täckhundsägare, så att man
själv är lite insatt i vad man håller på
med.
Avelsråden finskspets
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Antalet avkommor för en hane totalt
under hans livstid rekommenderas i
Sverige ligga på cirka 30 stycken eller
10% av antalet registrerade valpar
per år. Vi avelsråd är restriktiva med
rekommendationer till hanar med mer
än 30 avkommor. Därmed inte sagt att
de inte får rekommendationer.

drevanlag i den utsträckning vi känner
till problemen. Ett stort bekymmer är
spridningen av avelshanar över landet.
Det finns betydligt fler närliggande
alternativa hanar i norr än i söder.
Här har uppfödare, lokalklubbar och
rasentusiaster ett stort ansvar. För
uppfödarna gäller det att sprida aveln på
så många olika hanar som möjligt i sin
landsända. Detta så att dessa nya individer
i sin tur kanske kan bidra med nya friska
genvarianter i aveln. Det tenderar ofta att
vara några få välmeriterade hanar som
man vill ha som täckhund till sin tik, och
dessa hanar kanske i sin tur inte är så
ovanliga linjemässigt. Tänker alla så vid
varje parning finns snart ingen variation i
hundmaterialet och man får åka långt för
att kunna para sin tik! Alternativet är att
inavelsgraderna stiger och variationen på
avelsmaterialet minskar med följderna
att sjukdomsriskerna ökar.

Gör inga omparningar oavsett hur
bra avkommorna blivit. Det är bättre
för rasen att gå vidare på befintligt
material. Rasen måste utvecklas och gå
framåt.
Sprid parningarna så att de tikar som
paras är linjemässigt olika. Exempelvis
parar men inte Syskon/helsyskon annat
än möjligtvis med flera års mellanrum,
om ens då. Para inte heller linjemässigt
lika individer i för hög utsträckning.
Kolla upp undersökningsunderlag/
frekvens
för
uppfödaren.
Får
uppfödaren
eller
kenneln
sina
avkommor undersökta eller är de bara
intresserade att sälja valpar och göra
pengar?

Vidare så varnar genetikerna för
att vid en situation där variationen
i avelsmaterialet blir för dåligt, så
riskerar den jaktliga och exteriöra
utvecklingen att avstanna. Kontentan
av det hela är med andra ord ingen
variation, ingen utveckling.

Studera barnbarnsdiagramen hos
SKK. De ger bra vägledning över
matadorläget i rasen. Linjer med
mycket barnbarn är betydligt svårare
att gå vidare med i aveln. Ofta tvingas
man till högre inavelsgrader och
därmed högre risker. Ett riktmärke när
det gäller barnbarnsdiagrammet är
när individen har 60 st barnbarn eller
mer. Då kan man säga att man fyllt sin
barnbarnskvot.

Avelsråden finskspets
Matadoravel
I
många
fall
är
det
just
hanhundsanvändningen som kan ställa
till med problem i en ras. Detta för att
en hane kan få betydligt fler avkommor
än en tik under hela sin livstid. Aveln
styrs ofta av någon slags individ- eller
linjepopularitet. Dessa i sin tur bygger
i de flesta fall på erövrade titlar eller
tävlingsresultat. Det resulterar nästan
alltid i att dessa populära individer
eller linjer kommer i avel i mycket hög

Till
det
ovan
angivna
rekommendationerna finns det givetvis
andra faktorer som påverkar exempelvis
avelsrådens rekommendationer. Det kan
vara exempelvis sjukdomsbilder och
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frekvens på mycket kort tid. Ofta kan
linjen som hanen representerar redan
vara vanliga sen tidigare. Det betyder
då att linjen tidigare kommit i avel i hög
frekvens och att även exempelvis syskon
kommer/kommit i avel, vilket inte gör
saken bättre. Avelsrådens roll har då
blivit att lugna ner denna ”hysteri” och
förmå tik och täckhundsägare att sansa
sig, och gå varsamt fram, vilket inte
alltid är så lätt. Som jag skrev ovan
ska man veta att alla individer bär på
något slags defektanlag det vill säga
sjukdomsanlag och felaktiga jaktliga/
exteriöra anlag av någon form. Dessa
anlag förs vidare precis som alla andra
”bra” anlag vid en parning. Om individen
eller linjen används för mycket och för
snabbt (okontrollerat) i aveln, kan ett
sådant defektanlag få stort genomslag i
rasen. I många fall behöver inte bristerna
visa sig omedelbart. Man kan säga att
defektanlagen anrikas med tiden för att
sen blomma upp och kanske bli en ren
katastrof för rasen.

Jaktegenskaper
Vi belyser oftast problem och frågor
rörande sjukdomar som belastar en
viss ras. Det är mer sällan vi berör
jaktegenskaper som eventuellt är viktiga
att undvika för att utveckla rasen rent
jaktligt. Vi ”verkar” vara rätt så överens
om vikten att utveckla de goda jaktliga
egenskaperna, oavsett vilka dessa goda,
eventuellt ärftliga, egenskaperna är.
Minst lika viktigt är att undvika felaktiga
jaktanlag inom rasen.
Vi har på senare tid fått in ett ökande
antal oroande rapporter om drevskall
inom vår ras, vilket kanske peker mot
att problemet är i stigande.
Egenskapen är med stor sannolikhet starkt
ärftlig och vi har ett antal kända nedärvare
som kan knytas till detta defektanlag.
Ofta är det populära välmeriterade hanar
eller för den delen tikar, som använts
för intensivt i aveln, trots att vi varnat
för detta problem. I andra fall vet vi att
tendensen funnits men att det inte varit
så framträdande, i alla fall inte enligt
hundägarna. Det är mycket viktigt
att hundägare, uppfödare och domare
informerar oss och andra hundägare om
problemet, även om det inte alltid syns
som en siffra i jaktprovsprotokollet. Får
vi informationen för sent kanske vi redan
hunnit göra rekommendationer som gör
att anlaget sprids i rasen. Det andra
är att många inte tar våra varningar på
allvar utan kanske prioriterar meriter och
popularitet för att få valparna sålda?

Ansvaret för att detta inte ska upprepas
ligger hos oss alla som värnar om den
finskaspetsens framtid.
Exempel på problem som rasen dras med
bland annat på grund av detta fenomen
är bland annat epilepsi, knäledsfel,
tandbortfall, sockersjuka och bettfel.
Ytterligare ett sådant anlag som vi ser
börjar dyka upp med en besvärande
frekvens är drevanlag efter fågel.
Jag har tidigare tagit
upp detta (Ståndskall nr.
4-09) men det skadar
nog inte att ta upp det
igen.

Avelsråden finskspets
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Drevskall

meriter och provresultat i ett sådant läge
vid valet av täckhund. Det är av största
vikt att information om drevtendenser
rapporteras in till oss avelsråd. Ett
annat problem i sammanhanget är att
det inte belyses nog i jaktprovsreglerna,
domarutbildningar eller i det allmänna
diskussionsforumet.
Här
skulle
exempelvis provregelkommittén behöva
informera djupare och mer uttömmande
om bedömningsgrunder, för fågeldrev.
Med kunskap om hur nedärvningen
fungerar i stort, är det inte bra att bara
para och tro att allt ordnar sig, bara man
parar med en förmodat icke drivande
linje. Med stor sannolikhet sprids
anlaget dolt tills man stöter på det via
andra linjer. Vilket är samma fenomen
som vi stött på när det gäller epilepsin
inom rasen.

Precis som många andra ärftliga
egenskaper följer drevskall samma
ärftliga modeller och ”grader” som
jag skrivit om tidigare i Ståndskall.
Drabbade individer/linjer kan ha
drevanlag i olika nivåer. Det kan vara allt
ifrån att hunden släpper några skall till
att den driver hundratals meter i upptag
eller förföljande eller båda delar. Vissa
individer driver bara senare på säsongen
när de funnit fåglarna i träd medan andra
driver enbart på försäsongen vid upptag.
Hundarna behöver inte ha svårt att få
förnyade skall eller dåliga förföljanden.
Man kan inte påvisa att det är mer eller
mindre jakt i dessa linjer, det vill säga
det är inte kopplat till jaktidioter. Det kan
vara allt från någon till flera individer i
en kull som uppvisar egenskapen.

Återigen vill vi rekommendera att:
Skynda långsamt, arbeta långsiktigt
och var uppmärksam.

Avelsråden finskspets
Hantering i avel

Uppträder problemet så måste man
överväga att begränsa sig i aveln
och prioritera problemet vid valet av
täckhund. Det är inte heller fel att avstå
från att ta valpar ur individen, vilket vi
tycker att man kanske borde göra i större
utsträckning.

Var man exakt drar gränsen för när det kan
kallas regelrätt drev på fågel är som sagt
svårt att säga. Det vi oftast stöter på är
uppfödare eller täckhundsägare som äger
individer som enligt dem bara släpper
något skall efter fågeln. Andra är i sin tur
ägare till individer som driver med sådan
frenesi att de inte går att jaga med. Vanligt
är också hundar som i unga år drivit hårt
men att de sen avtagit. Men redan i det
här läget så bör man ta det i beaktande
i eventuell avel. Tendensen är precis
som med sjukdomsanlag. Ofta stöter vi
på en eller flera misstänkta nedärvare
av anlaget i stamtavlan. Individerna/
nedärvarna har ofta syskon som vi vet
driver fågel. Här bör man prioritera
bekämpning av problemet precis som
man gör när det gäller sjukdomar. Det
kanske inte är vettigt att prioritera

Från avelsråden finskspets
Daniel Byqvist &
Häggingåsens Nirpi
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Hundutställning Östersund
Lördagen den 24 maj

SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för finsk- och
norrbottenspets i samarrangemang med Älghundsklubben Jämtland/Härjedalen
Plats: Optands Flygfält, Teknikland ca 13 km söder Östersund längs E14

Domare: Hans Almgren

Anmälan och upplysningar senast fredag 9 maj till:
Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen, Tel. 070-615 10 60
Använd anmälningsblankett från Ståndskall eller www. tradskallare.se
PM med info skickas ut veckan före utställningen
Kontrollera i god tid att era hundar är vaccinerade.
Valpklass 4-9 mån. samt Championklass gratis. Övriga klasser 250:OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på utställningsdagen
Anmälningsavgiften sätts in på SSF J/H:s pg. 13 70 11-3
Inga valpar under 4 mån. får vistas på utställningsområdet, enl. SKK:s regler
Föreläsning om Skällande Fågelhundar av Roger Hedlund

Servering finns inom området!

Välkomna!

Valpar planeras Finskspets

Planerad parning mellan Jokipenkan Tepi, S47411/2006
Viterlidens Kinto, S59097/2007
Patella och tänder UA
Bägge har första pris på jaktprov,VG på utställning
Rekomenderat av avelsråd.

Magnus tel. 070-295 11 36

Mail: magnusjakt@hotmail.com

Finska Spetsvalpar
Kull 1. vv. 13
e. SEJCH SEUCH Spetsgårdens Rikki S29351/2004
u. SEJCH SEUCH Styggbergets Kaaksi S67641/2008

Kull 2. vv. 13
e. Sörlidbäckens Fox S21898/2009
u. Styggbergets Lina S49848/2009
Fox och Lina har 2:a pris på Jaktprov och Cert på utställning.
Alla har patella UA.
Båda parningarna är rekommenderade av avelsrådet.

STYGGBERGETS KENNEL
Göran Eriksson Tel. 070-311 12 74. E-post: styggberget@hotmail.com
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Några ord från

REDAKTÖREN
Åren går och man undrar lite till mans vart de tar
vägen. Inleder mitt tionde år som redaktör för vår
medlemstidning, de åren har gått fort. Det finns
stunder då jag velat kasta in handduken, men i
dagsläget har plussidan av redaktörsskapet naglat
fast mig i tidningens produktionsteam.
Rent generellt så tycker jag att man ska jobba för
återkommande förnyelse inom vår genre och med
det i åtanke kanske man bör fundera lite allvarligare
på refrängen. Det har inom föreninglivet blåst lite
motvind de senaste decennierna när det gäller ideell
arbetskraft. Därav kan det vara lite svårt att rekrytera ledamöter m.m. De gamla rävarna blir gärna
kvar.
En klok ordförande inom vår lokalklubb sade en
gång att en ledamot bör sitta i max fem år, sedan ska
stafettpinnen gå vidare till någon ny hungrig
person. Det är dock inte realistiskt under rådande
omståndigheter, nu får man vara glad om man fyller
ut en styrelse...

Häggingåsens Kiwa 1 år gammal efter en bra
jaktdag i Doroteaskogarna hösten 2014.

När ni läser detta hoppas jag att rekryteringsproblemen avseende medlemshanterare, kassör och
ordförande är lösta. Jag tror att vi måste börja tänka
lite utanför "lådan". Just nu är alla förslag välkomna. Finns det hållbara lösningar då varje lokalklubb
sköter om sina egna medlemsinbetalningar och
medlemsregister? Kanske en lite omständig process,
men ett dåligt förslag är bättre än inget förslag alls.
År 2014 är det jaktår som jag kommer att minnas
som ett av de magraste fågelåren i mitt liv. Att jag
under de förutsättningarna lyckats med bedriften att jaga in en unghund har lämnat mycket frustration och förtvivlan efter sig. Häggingåsens Kiwa
som är min nya jaktkompis sitter inne med en oerhörd jaktlust. Höstens uppgift har varit fokuserad
till att få tiken att ägna sig åt enbart fågel. Hon var
inledningsvis fantastiskt intresserad av älg. Finns det
dåligt med fågel i skogen och gott om älg, ja då har
man ett problem. Hade ärligt tänkt annonsera ut
henne på www.skitbilligahundar.se, eller annan
alternativ åtgärd som inte bör uttryckas i detta
forumet. Ni kanske förstår att "spaden" var ett av
alternativen. Inte kul med perfekta älgstånd från en
gång till annan då det tar för mycket tid av fågeljakten. Husvagnen blev flitigt använd i år eftersom de
goda jaktmarkerna fanns uppemot tjugo mil bort.
Injagningsplanen fungerade till slut och Kiwa visade
på senhösten prov på stora färdigheter som
skällande fågelhund. Intresset för älg har glädjande
nog avtagit kraftigt. Lyckas Kiwa upprätthålla sin
positiva utveckling så kommer det att bli en oerhört
trevlig höst 2014!

Vi har idag en Riksklubb inom SSF som fungerar som ett välsmort urverk. Enligt mig är det den
mest väldokumenterade och systematiska styrelse
som klubben någonsin har haft. Med det vill jag
inte säga att jag sympatiserar med alla deras beslut,
men det är lätt att få fram underlag i form av undersökningar, statistik m.m. som ligger till grund för
besluten. Dessutom är styrelsen väldigt lyhörd och
behandlar väl underbyggda motioner på ett bra sätt,
ofta med SKK som stöd. Saknar man information
om verksamheten så är det lätt att ta del av protokoll
och statistik via hemsidan. Har man inte tillgång till
dator kan man be klubbens sekreterare hjälpa till.
Ett rasdataprogram är också under produktion, det
är idag osäkert när det kan vara i drift. Där kommer
våra skällande fågelhundar att dokumenteras på ett
överskådligt sätt med alla fakta runt jaktprov,
utställningar och viss sjukdomsstatus.
Jag får del av Riksklubbens arbetsmaterial trots att
jag inte sitter med i själva styrelsen, då jag endast är
suppleant. Suppleant är ett äldre uttryck för en
person som valts att vid frånvaro eller frånfälle
ersätta en ordinarie ledamot.

Ståndskalls redaktör Göran Hellström
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Rapport från...

Styrelsen stuvades om något, och Markus Fougstedt
som tidigare aviserat sin avgång som ordförande
avtackades med blommor.

SSF/Nedre Norrbotten
Årsmöte

Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande: Leif Hedlund.
Sekreterare: Kjell Sundström.
Kassör: Gunilla Sundström.
Ledamot: Anita Renberg.
Ledamot: Daniel Nilsson.
Suppleant: Daniel Wikman Myrestam.
Suppleant: Lennart Vesterberg.

Årsmötet hölls i Älvsbyhus fritidslokaler, Älvsbyvärken. Tio deltagare mötte
upp, inkl. styrelsen. Medlemsantalet låg
i stort sett stilla från föregående år. En
minskning med 1 medlem till 148.
På jaktproven hade vi 49 starter. En minskning med
7 st från föregående år. Detta berodde till stor del
på domarbrist, som gjorde att vi inte kunde bereda
plats för alla som önskade gå.
Förhoppningsvis blir det bättre då vi fick 3 nya domare under 2013, samt att några till är på gång.
Med facit i handen kan vi se att fågeltillgången inte
var den bästa, faktiskt bland den sämsta på flera
år. Endast 2 ettor delades ut. Om man ser på finnandemöjligheter hade vi ett snitt på 2,3/prov, mot
normalt ca 3 fm/prov.

Följande hundar tilldelades diplom efter att ha tagit
1:a pris på jaktprov.
Akroyd´s Lintu 79p
Äg: Daniel Wikman Myrestam
Ukkos Nalli 75p
Ägare: Tommy Olsson
Klubbmästare på jaktprov blev Daniel Wikman
Myrestam med Akroyd´s Lintu.
Klubbmästare på utställning blev Akroyd´s Zorro.
Ägare: Kent Widgren.
Dessa belönades med en kniv, resp. en glaslykta.

Utställningen i Luleå lockade 42 st hundar som
kom till start. Återigen ökade deltagandet med
några hundar. Förhoppningsvis når vi upp till 50
deltagare om något år.
Klubbens egen Akroyd´s Zorro blev BIS:

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende,
och tackar för visat intresse.

Klubbmästare jaktprov:
Daniel Wikman Myrestam

Klubbmästare utställning:
Kent Widgren
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Rapport

Därefter var det dags för den mer festliga delen av
mötet med utdelning av priser för höstens jaktprov.
Tyvärr har den minst sagt dåliga föryngringen hos
våra skogshöns påverkat både resultaten, och inte
minst, intresset för jaktprov på ett negativt sätt. Vi
som jagat sedan slutet av sextiotalet kan bara påminna oss ett par år med liknande förhållanden och
det var åren runt 1977 då det var mycket långt mellan uppflogen i de skogar som så småningom blev
Norrbottens Kust o Inlands verksamhetsområde.

Norrbottens Kust & Inland
Fort Hjort Hera blev klubbmästare i NKI

Norrbottens Kust och inland höll sitt
trettioförsta årsmöte den andra
februari och, som snart blivit tradition,
skedde det i kyrklig miljö i Råneås
Missionskyrka.

Klubbmästare
Den dåliga hösten till trots har ändå drygt tjugo
prov genomförts och en klubbmästare har kortas.
Det blev Magnus Törqvists tik Fort Hjort Hera som
på Allhelgonaprovet i Överkalix nådde 69 poäng.

Årsmötet förlöpte snabbt och utan några överraskningar och det blev inga personförändringar vare
sig i styrelse, bland revisorer eller i valberedning.
Efter konstitution blev den nya styrelsens
sammansättning följande:
Ordförande: Magnus Törqvist, Råneå
Sekreterare: Anders Larsson, Antnäs
Kassör: Tord Isaksson, Kalix-Nyborg
Ledamöter:
Anders Olovsson, Tvärån
Ola Lundström, Boden
Suppleanter:
Anders Östlund, Sangis
Joakim Resin, Kalix

En nöjd klubbmästare med
vandringspriset som för fjärde
året i rad vanns av en hund från
kenneln Fort Hjorts uppfödning.
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Rapport från jaktprov

pris på 87 poäng.
Kaj Ekroos startade Hemvikens Vilma på två rörliga
prov. Vilma gick först ett prov på 28 poäng men
lyckades i nästa försök med ett första pris på 79
poäng.
Börje Lundkvist startade Styggbergets Rikki på två
prov. Rikki gick först ett prov på 45 poäng och sedan ett andra pris på 72 poäng.
Ulf Eriksson startade Styggbäckens Enja på ett prov
och trots att Enja var arbetsvillig hela provet blev
det 28 poäng.

SSF Syd
November, december

Ordinarie jaktprov i Björsjö 16-17 nov.
På lördagen startade undertecknad Styggbergets
Kaaksi som lyckades med ett tredje pris på 52 poäng. Fåglarna var för dagen skygga vilket gjorde att
Kaaksi hade flera ej konstaterade skall.
På söndagen startade Tomas Salander Predator´s
Mikko som hela provet som varade i 4,5 timmar
sökte snabbt och vidsökt med flera ej konstaterade
skall och inte en enda finnandemöjlighet. Mikko
kunde då endast få poäng på söket vilket blev 10
poäng.
Kaj Ekroos startade även Hemvikens Vilma men
även på det provet blev det flera ej konstaterade arbeten och ett kort arbete på en tjäderhöna. Vilma
fick ihop 28 poäng. Fåglarna var lika skygga denna
dag.

Grattis till Tomas Salander och Kaj Ekroos som
lyckades med att få var sitt första pris på sina
hundar.

Årsmöte 2014
SSF Sydsverige
Till årsmötet hade inga remisser eller motioner
inkommit. Styrelsen blev oförändrad. Jaktprovs
kommitten blev också oförändrad. Till utställnings
kommitten valdes Mattias Kähäri och Tomas Salander. Det beslutades att vi skall flyttat fram hundutställning och årsmöte till tredje lördagen i februari.

Rörliga jaktprov
Tomas Salander startade Predator´s Mikko på två
rörliga prov vilket resulterade i ett tredje pris på 57
poäng och ett alldeles utmärkt prov med ett första

Göran Eriksson

Matfors-Gnarp
22-25 november

Fem hundar kom till start vid SSF Medelpads senhöstprov i Matfors/Gnarp den 22-25 november.
Här var fågeltillgången något bättre än de tidigare ordinarie prov som klubben arrangerat under hösten
med 2,5 finnandemöjligheter per prov. Detta skulle också visa sig genom att hälften av starterna uppnådde
prisgivande resultat även om skalltiderna inte blev långa innan fåglarna flydde.

Resultat:
Plac Hund

Ägare

1

Häggingåsens Nalle

Matti & Lea Torvela

2

Barbarens Morran

3
4
5

Poäng

Pris

57

3

Anita Hästdahl

56/53

3

Överstjuktans Coffy

Mikael Åsman

48

0

Fort Hjort Jeppe

Matti & Lea Torvela

48

0

Aya

Göran Hofling

22

0
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SSF-syds utställning i
Ställdalen

Ingen av de startande Norrbottenspetsarna tilldelades något ck, vilket delvis kan hänföras till ägarna då
det saknades ringträning på en del håll. Den enda
Nobs som fick excellent i bedömning var Klackebos
Inter äg Annika Eriksson.

Vi hade 20 st hundar anmälda, 10 st
Finska spetsar och 10 st Norrbottenspetsar vilket får ses som godkänt hos oss i
Syd. Domare var Anita Whitmarsh en
mycket rutinerad domare som dömde
på ett bra sätt där hon noga beskrev de
olika hundarnas förtjänster och brister,
det var svårt att inte hålla med hennes
synpunkter, vissa hundägare försökte
dock men det hjälpte ej.

Best in show och tillika Bir bland de Finska Spetsarna stod mellan Styggbergets Rikki och Sikke, här
vann Styggbergets Rikki och blev utställningens finaste hund. Grattis Börje
Tomas Salander

Bland de Finska spets hanarna delades 2 stycken ck
ut, de gick till Styggbergets Rikki äg Börje Lundqvist och Predator’s Mikko äg Tomas Salander,
Rikki blev sedan utsedd till bästa hane. Bästa Finsk
spets tik blev NjCH NUCH FjCH Sikke som efter
sitt ck även blev SUCH, hon hade dock stark konkurrens av SUCH Styggbergets Kaaksi som också
fick ck.

Finsk Spets Bir och Bis Styggbergets Rikki och Bim Sikke
De visades av sina uppfödare Göran Eriksson och Per Martin Korsmo
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Riksutställning
i Mora lördagen
den 12 april 2014
Id och vacc. Kontroll. Kl. 08.00 Bedömning: Kl. 9.00

Domare:
Ewa Widstrand, Norrbottenspets
Britt-Marie Nordqvist, Finsk Spets.
Plats: Mora ridhus ca 3.5 km från Mora centrum. ( 3 km från Moraparken )
Vägbeskrivning från Mora: Åk E 45 mot Malung, efter järnvägsövergången vid Lomsmyren
håll utkik efter skylt ”Ridskola” på höger sida.
Från Malungshållet: Ca 2 km innan Mora, se Mc klubb v sida. Strax därefter skylt ”Ridskola”!
Från båda hållen finns också skyltar, SSF!

Priser: Pokaler till segrande hundar i Avelsklass, Uppfödarklass,
Championklass, BIS-1, BIS- 2 samt BIM i båda raserna.

Fri småviltsjakt under 1 vecka på Orsa Besparingsskogs marker ca 80.000 ha till
bästa hundar i klasserna, Finsk Spets och Norrbottenspets.
Alla deltagande hundar deltar i utlottning av ett antal priser.

Gratis Patellaundersökning!
Uppge i anmälan om du vill göra undersökning.
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas /skickas till:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo Telefon 0281- 222 78 (kvällstid).
Eller e-post: kjell.welam@appelbo.net
Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 100 kronor.
Veteranklass 160 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på:

SSF Mellansveriges BG 5261-2942 samtidigt med anmälan
Utländska hundar måste skicka med en kopia av hundens registreringsbevis.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 28 mars 2014.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Mora!
SSF Mellansverige

HALLÅ du som är medlem i
SSF Västerbottens kustland!
För att smidigare kunna uppdatera klubbens medlemmar
om vad som är på gång så skapar vi nu en e-post lista.
Skicka ett mail och meddela din e-post adress till:
torleif.eriksson@gmail.com
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SSF Riksårsmöte 2014
Lördagen den 12 april kl. 15.00
På Hotell Moraparken
Rum, mat och supé bokas på Mora Parken i Mora.

Kontaktperson: Carola Bäcklin

anmälan via e-mail e-post:
konferens@moraparken.se eller telefon 0250- 276 25

Anmälan: Senast 23 mars
OBS! Moraparken garanterar ej rum efter detta datum!
Vid bokning, uppge SSF och vilken lokalklubb.
Anmäl antalet delegater från er klubb och hur de ska bo!
Om ni vill ha hund med på rummet, kolla vid bokning!
Övriga upplysningar: Björn Sinders 070-226 02 93

SSF Mellansverige hälsar alla varmt välkomna!

Utställning i Borgsjö, Ånge
SSF Medelpad inbjuder till utställning
för Finsk spets och Norrbottenspets

i Borgsjö Söndagen de n 27/4 2014.
Plats: Västra Medelpads Brukshundsklubb, Borgsjö, Ånge
Registrering från kl. 09.00.
Utställningen startar 10.00 med valparna först.

Domare: Stig Brännvall
Anmälan senast den 18 april till:
Anita Hästdahl, Parteboda 221, 841 92 Ånge
gärna med epost: anita.hastdahl@gmail.com
Information lämnas av Anita 070-606 63 06 eller
Mats Person tel. 0652-202 80 / 070-694 77 16,
alternativt Matti Torvela, tel. 070-267 20 20 .

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

Servering och lotteri!         Välkommen!             SSF Medelpad
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Snart är det
höst igen...
Jaktprov på Reivo
21-22 september.
Bengt Stenberg i skogen på
Reivo och går domarprov.
Härlig minnen från 2013 års
jaktprovsverksamhet i fina
resevatskogar...
Bara fem månader till
jaktpremiären!
Foto:
John Laestander

OBS! !
atum
Nytt d

UTSTÄLLNING I ÅSELE
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 30 MARS

Plats : Ishallen. Domare: Tomas Eriksson
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 070-6680522
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 21 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739
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.
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Vinbeställning

Kom ihåg att tydligt ange namn,
telefonnummer och leveransadress.

Gör så här när ni beställer
SSF-vinet Urogallo:

Samköp så blir det billigare!
Betalning gör ni vid beställningen.

SEB

Beställning gör ni till följande mailadress:

Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740

ulf@spanskavin.se

kopia till tl@inkopssupport.com

Swedbank

Ni beställer kartonger med
sex (6) flaskor i varje kartong.
Priser inkl. skatter och frakt!

Kontohavare:

Konto 81695-993 128 428-6 eller BG 5637-1404
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

Leverans

6 flaskor:

När pengarna inkommit på kontot paketeras vinet
i kartonger inom tre (3) arbetsdagar.
När det gäller transporten bör det inte ta mer än
max 2 dagar söder om Sundsvall.

Pris per flaska är 98 kr

12 – 24 flaskor:
Pris per flaska är 95 kr

Mer än 24 flaskor

Smaklig middag! SSF riks

Pris per flaska är 92 kr

SSF-Mellansverige inbjuder till

Domarutbildning

Om intresse finns kommer utbildningen att ske i maj 2014
Trolig plats, Malung! Exakt plats och datum bestäms senare.

Intresseanmälan, senast 15 april görs till:
Arne Åhs: Tel. 070-219 42 05, e-post arne.ahs@telia.com
Ronney Skoog: Tel. 070- 314 01 72, e-post ronney@skoog.biz

Välkomna! SSF Mellansverige
T-shirt
Jägargrön med logga på vänster
bröst enligt bild pris 125:- + porto

Vi har även:

• Injagningskompendium,
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

Kepsar

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

Beställning:

Åke Bäckström
Tel. 070-525 96 90 Mail: ake.backstrom@dialect.se
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Årsmöte
SSF Medelpad

Söndagen den 2:a februari samlades
SSF Medelpad till årsmöte i Borgsjö,
Ånge. Mötet leddes med säker hand av
Bengt-Olov Norberg, som kunde klubba
igenom besluten utan större bekymmer.
Från verksamhetsberättelsen noterades
bl.a. att "tappet" i antal starter på
jaktprov under 2012 nästan hämtades
igen under 2013 och stannade på 46
starter.

Kalle Burman med en del av sin fångst

Ojämn fågeltillgång tycks dock ha bidragit till
att resultaten totalt sett ändå blev blygsamma. I
predatortävlingen rapporterades klubbens verkliga
hjältar (och vi andra får kanske fundera till ) 46
rävar, 28 mårdar, 8 grävlingar och 45 kråkfåglar
rapporterades under året. Segrare där blev Dick
Högberg följd av Kjell-Arne Henriksson och Kalle
Burman. Dessa herrar får nu festa på SSF:s vin
förutom de minnespriser som delades ut.
Medelpads skällande fågelhund blev Fort Hjort
Jeppe, ägare Matti och Lea Torvela, och SSF
Medelpads Rookie-pris gick till Reivos Jekku, ägare
Bengt-Olov Norberg, som tog 66 poäng på rörligt
prov under hösten. Priser delades också ut för alla
prisgivande resultat vid jaktprov under året och ett
Championat-diplom tilldelades norrbottenspetsen
Tulo, ägare Håkan Jonsson, som erövrat svenskt
utställningschampionat under året. Efter årsmötet
samlades hela gänget till gemensam supé.

Bengt-Olov Norberg tar emot ”Rookie-priset”

Matti Torvela tar emot vandringspris å Jeppes vägnar
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Predatortävlingen 2013
SSF Medelpad

Vinnare 2013 blev Dick Högberg
med mycket imponerande 2240 poäng.

STORT GRATTIS Dick!
Rank

1

2
3
4
5
6

Slutresultat
Namn
Byte
Poäng
18 rävar
3 mårdar
1 kaja
Dick Högberg
2240
2 skator
5 nötskrikor
1 grävling
10 rävar
2 kråkor
Kjell-Arne Henriksson
1180
3 skator
4 nötskrikor
2 rävar
Kalle Burman
1160
12 mårdar
Bengt-Olov Norberg
10 rävar
1000
5 mårdar
Micke Rydén
1 kråka
660
3 grävlingar
24 nötskrikor 4
560
Micke Åsman
skator

7

Johan Strand

8

Örjan Sahlin

9

Lars Södergren

10
11

Göran Hofling
Egon Rongdén

4 rävar
1 grävling
5 mårdar
3 nötskrikor
2 rävar
2 grävlingar
2 mårdar
1 mård

480
460
360
160
80

Regler Predatortävling
Räv.......................... 100p
Mårdhund............... 100p
Grävling.................... 80p
Mård......................... 80p
Mink ........................ 70p
Kråkfågel................... 20p
Vitfågel .................... 10p
Alla vet ju att predatorerna har en
stor inverkan på småviltstammarna, så
därför genomför vi dennatävling. Tävlingen utlyses till alla medlemmar i SSF
Medelpad, så tävlingen gäller bara för
vilt fångat/skjutet inom lokalklubbens
verksamhetsområde. Viltarter som räknas är samtliga angivna.
Till kategorin kråkfågel räknas
kråka,skata, kaja och nötskrika.
Till vitfågel räknas fiskmås,havstrut
och gråtrut.
För varje fångat/skjutet vilt erhålls en
summa poäng, och de som har samlat
ihop flest poäng fram till 31 december
kommer vinna fina priser som delas ut
på årsmötet. Fällt vilt registreras genom
att det visas upp direkt eller fotograferas
och skickas in till tävlingens ansvarige.
Senast andra fredagen i januari efter
avslutad tävlingsperiod ska alla registreringar vara ansvarig tillhanda.

Start datum: 01-01
Slut datum: 12-31
Uppgifter om fångat eller
skjutet vilt lämnas till:
Mikael Åsman
Västergård 163
864 92 Matfors
epost: mr.asman@gmail.com
En av de arton rävarna från Dicks åtel.
27

E

SE UCH, DKCH, C.I.B. Klingsboda Yapp
SE21793/2010
e. S50142/2002 Odensala Skogens Kasper
u. S18848/2005 Stenslands Bessan
Ägare: Bo Engqvist, Bromma
Uppfödare:
Anders Brismo och Kersti Brismo-Ploetz, Brottby
Jaktprov:
2013-10-02 FREDRIKSBERG, 70 POÄNG
Utställningar:
2011-05-28 VALLENTUNA, CK, CACIB, BIR
2012-07-01 TRONDHEIM, CK, CACIB, BIR
2013-05-05 ROSKILDE, CK, CERT, CACIB, BIR

SE UCH Lybergets Emma
S15330/2009
e. Lockskogens Abbe
u. Raskflons Ronya
Ägare: Sten Eriksson, Orsa
Uppfödare: Jonas Nederberg, Malung
Utställning:
Högfors 2011-02-12 Cert, BIM
Mora
2012-02-05 Cert, BIM
Högfors 2012-02-11 Cert, BIM
Jaktprov: 2010-11-01 60p Rörligt
2011-10-01 53p Rörligt
2013-11-26 72p Rörligt

SE JCH Linadalens Osku
S65418/2008
E: FIN30301/03 Kekkeruusin Luja
U: S37327/2004 Linadalens Kiira
Ägare: Per Sjögren Lycksele
Uppfödare: Birger Backebjörk Hakkas
Jaktprov:
2012-08-16 Åsele 80p
2012-08-17 Åsele 79p
2013-08-17 Åsele 80p
Utställning:
2010-04-11 Storuman 1 CK BIR
2012-11-24 Arvidsjaur Excellent
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29

175
281
93

Gävleborg

Mellansverige

Sydsverige

96

295

167

114

261

134

204

131

90

291

171

99

258

132

263

196

209

135

155

2006

81

278

176

92

231

134

257

190

185

139

166

76

286

170

100

239

130

259

188

177

147

164

2007 2008

79

304

175

114

231

126

257

175

165

143

164

2009

76

299

164

122

210

122

268

160

152

146

159

2010

76

284

162

110

222

131

277

151

142

151

169

2011

76

265

152

115

209

122

273

144

149

143

164

2012

81

241

152

116

202

116

252

138

148

132

166

2013

Inkommit två inbetalningar på olika belopp som ej kan identifieras.

Enl. matrikel

1747

1 911 2 009 1 999 1 929 1 936 1 933 1 879 1 875 1 812 1 745
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Medelpad

Totalt

243

Västerbottens Lappmarker 230

Jämtland/Härjedalen

185

Västerbottens Kust
125

247

191

Nedre Norrbotten

Ångermanland

197

134

Norrbottens Kust o Inland

163

141

Övre Norrbotten

2005

2004

Klubb

Sammanställning medlemmar per den 31/12 2012

Medlemsstatistik

2
39

-67

6

3

2

5

2

6

3

3

3

4

5

-24

0

1

-7

-6

-21

-9

-1

-11

2

Diff. Delegater

Hej på er allihopa och
god fortsättning!

Siktar på att komma tillbaka till SSF så småningom,
dock troligtvis inte under det här året. Om ni vill, så
får ni gärna ringa och prata bort en stund med mig.
Det blir ganska långa dagar annars. Jag vill också
här tacka alla er för er varma omtanke och visad
hänsyn mot mina anhöriga när jag var sjuk.
Jag säger inte tack för den här tiden nu,
eftersom jag kommer tillbaka!

Annandag Jul blev ju inte vad jag tänkt
mig. Istället för en trevlig kväll med
min familj, så blev det akut
ambulansfärd in till Östersund.

Vi ses framöver, kanske till hösten
som startande på jaktprov!

Jag drabbades av en mindre hjärnhinneblödning
och blev skickad upp till Umeå för akut behandling
i ca tre veckor och därefter tillbaka till Östersund.
Jag har klarat mig bra, inga talsvårigheter eller
förlamningar. Däremot är det jobbigt med mycket
folk och jag blir ganska fort trött.

Med vänliga hälsningar
Lennart Jönsson med familj!

Championatsdiplom
När du som hundägare ansöker till SSK om ett
SE UCH eller SE JCH , så får du ange om du vill
köpa ett Championatsdiplom för 200.-. Detta är i
liggande A3 format och har en bakgrundsbild på
stövare tecknat av Bruno Liljefors.

SSF erbjuder ett
Championatsdiplom
för samma pris i A4 (se bild).
Text läggs in för resp hund.
Beställning skickas till:
Tommy Lannemar
Tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20
e-post: tl@inkopssupport.com
Bifoga intyg om Championat från SKK.

RIKSUTSTÄLLNING

Lördagen den 12 april 2014 i Mora!
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Hej på er alla!

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 67 medlemmar mindre. Trenden fortsätter nedåt. Vad det kan bero på men faktorerna
är nog många.
Endast fyra lokalklubbar har ökat medlemsantalet
eller bibehållit antalet från 2013.
Statestik på hur det ser ut i dag och hur det har sett
ut tidigare bifogar jag på separat uppställning.

Först av allt:
Jag vill att Urban Nilsson, Maria Isaksson,
Peter Palm, Rejo Andersson och
Eva-Lena Löfgren kontaktar mig så att
inbetalningen får en adress och ett giltigt
medlemskap.
Åter ett år med jakt tillryggalagt, i år blev det mer av
att vara morfar men på något sätt så har det också
sin charm, att se till att barnbarn har det bra. Jag
kommer ihåg en ung Karl-Erik Zetterqvist som
efter ett jaktprov som han var domare på i början
av 90-talet hade en fundering. Han undrade vad
och hur man kan få till en vettig formulering eller förklaring till vad man håller på med när man
stiger upp vid fyratiden på morgonen för att gå ut
och bedöma en hund, stövla omkring i ris och sly,
trampa över vattensjuka myrar och när solen börjar göra sig påmind, att det även blir mycket varmt
och svettigt dagen till ära. Det som han menade var
att man hade ju kunnat vara hemma och sovit ut
och vaknat tillsammans med frun och barn. Just
denna dag var nog en av de varmaste den hösten
och hunden sprang väl mest och letade skugga och
vatten, fåglarna verkade som bortblåsta. Fyra och
en halvtimme för att inse att hunden som ofta var
fram till oss nog redan insett att i dag går vi tomt.
Det blev inga prov detta år men förhoppningsvis
ett eller flera jaktprov till hösten som snart är här
igen. Som någon sa: Var sak har sin tid och att vara
morfar är något alldeles speciellt.
Ska bli roligt att åter vandra i skogen till hösten.

Sen är det ju som vanligt att med detta nummer
kommer även påminnelse på att jag inte fått betalning 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.
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
förtroendeuppdrag som till exempel
är jaktprovsdomare,
betalar in före 31 mars.
Sen är det som under tidigare år att det finns några
som betalat men inte använt sig av medlemsnummer eller skrivit avsändare
med adress, hoppas att ni som läser
känner någon av nedanstående personer och kan påtala detta för dem.
Namnen på dem hittar ni
högst upp i artikelln.

Medlemskomittéen
Ivar Karkiainen
Tommy Lannemar

Utlandsbetalningar

Hur betalar man medlemskap i SSF
om man bor i andra länder?
Inbetalning från utlandet:
IBAN: SE86 8000 0816 6193 4473 2343
BIC: SWEDSESS
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Staffan Forsslund

Tornedalens Ukko S11449/63

I några artiklar har jag presenterat
finska spetsar som haft betydelse för
rasens och vår egen utveckling exteriört
och jaktligt. Som avslutning i denna serie presenterar jag här en svensk hund,
som kom att i mycket stor utsträckning
att påverka rasens jaktliga utveckling i
vårt land.
Som framgår av namnet kom hunden från Tornedalens kennel, vars ägare var vår första ordförande
Uno Lindstedt. Uno fann den lyckade avelskombinationen Tornedalens Jack 2 x Tornedalens Tippa,
vilken gav bl.a. hundarna Ukko, Mikko, Nalle
vilka samtliga representerade Sverige vid det första
Nordiska Mästerskapet 1967. Ukkos mamma
Tippa blev landets 1:a jaktchampion. Ukko blev
vår 1:a dubbelchampion. Tillika stamhunden i
den välkända Ukkos-kennel ägare Ruth och Rune
Samuelsson.

Staffans ruta
Historiska
hundar

Tornedalens Ukko S11449/63
Foto: J. Perttola.
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Hundens styrka var dess jaktliga kapacitet och
nedärvning. Förutom att hålla en hög fart i skogen
så hade hunden en viltfinnarförmåga utöver det
vanliga. Jag hade en gång förmånen att få vara med
och jaga med hunden i drygt en vecka. Den hittade
alltid mera fågel än övriga hundar under samma
dagar. Hunden var cool i skogen. Ingen överkänslighet eller annat onödigt skällande. Det mesta var
kyligt beräknande. En gång låg Rune Samuelsson
och jag bakom en stor sten och sköt fyra tjädrar
från samma upptag. Efter varje skott bytte hunden
träd och skällde en ny fågel! Jämför min artikel
om Halli av Tampio. Var det här en helt och hållet
förvärvad egenskap, eller kunde den tänkas gå
arv? Men när min egen Ukko-son ur andra kullen
visade upp samma egenskap utan ens en hundradel
så lång skottlista, började jag tro att det fanns en
ganska hög arvbarhet.

jägaren tagit ur och satt på sig ryggsäcken, börjar
det ur dennes och hundens förvåning flyga fåglar
ur diverse träd!! Det verkar med andra ord vara
en fråga om nervkontroll och för att vara en finsk
spets var Ukko en lugn hund.
Det var den här egenskapen vi sökte få fram genom
att sätta kull/flock till tre finnandemöjligheter i
de svenska provreglerna. Idag belönas inte denna
egenskap alls!!
Det var emellertid inom aveln hunden blev mest
känd och framgångsrik, här finns det bevis, inom
jakten kan ju det mesta betraktas som skryt.
Här nedan några exempel:
NM-70 Ukkos Laikka S10949/67
( Ukko x Metsämiehen Anu),
NM-72 Ukkos Rippe S08356/69
(Ukko x Kitron Katja),

Under den här tiden hade vi endast en månads
fågeljakt i Gävleborgs län, så jag jagade mera älg
än fågel och de två jämthundar vi använde hade
samma egenskap, nämligen att lägga på minnet
var tjuren lämnade gångståndet, och när man så
sköt kalven och gett hunden en smakbit, for den
genast efter tjuren. Vid den första utställningsdomarkonferensen på Vemdalsskalet 1969 träffade jag
det kände jämthundsuppfödaren, filosofen och f.d.
landslagsmannen i hinderlöpning Eric Arvidsson
ägare till Jämtälgens kennel. Jag tog upp den här
problematiken med honom, konsten att räkna
fåglar eller älgar. Han var helt övertygad om
att denna egenskap var besläktad med vallning. En
vallhund måste kunna hålla reda på flera djur samtidigt. Efter att ha sett vallhundar ta in mjölkkor i
grupper om sju per gång till mjölkroboten, är jag
inte speciellt imponerad av en finnspets som kan
hålla rätt på fyra fåglar, utan problematiken ligger
nog på ett annat plan.

NM-74 Ukkos Perro S14915/70
(Ukko x Aljo Pörri)
NM-76 Nappe S17948/71
(Ukko x Metsämiehen Vettku Tina)
Det torde vara ett svårslaget rekord att sex olika
nordiska mästare i rad har samma fader! Härtill
kommer åtskilliga framgångsrika hundar med
Ukko som farfar eller morfar eller både och.
Däremot var hunden ingen stark utställningschampion mätt efter dagens måttstock. Stora öron
något smalt huvud och ganska dåliga vinklar var de
största svagheterna. På förtjänstsidan märktes den
utmärkta färgen, de klara färgnyanserna, utmärkt
svans och exemplariska väl knutna tassar.
Vi höres!
Staffan Forsslund.

Som Stig Brännvall skrev om den förädlade
skällande fågelhundens arbetssätt visa vi trädskällarens, så är min erfarenhet att de flesta hundar
är en skällande fågelhund, det vill säga de stannar
och lyssnar efter den bortflygande fågel, när den/
de kommit utom synhåll. Det är därefter det
brister. Hunden skäller ståndskall och domaren
stöter fågeln, hunden kastar sig efter och när den
kommer tillbaka så är alltihopa glömt! Samma sak
om vi skjuter fågeln, då glöms också alltihop. När

Staffans ruta
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Utställning

Gudmundsbyn 8/12

Den första snön hade kommit precis lagom till utställningsdagen, utställningsringen lyste skinande vit och skottningen
var perfekt utförd med flera fina snöhögar att annonsera sin ankomst på. Temperaturen höll sig också på rimliga nivåer så det kändes bara skönt.
Totalt var det 30 anmälda hundar men 4 hade
tyvärr fått förhinder att komma. Så 26 ekipage fanns
i startfältet när första valpen skuttade in i ringen
kl. 10.
Domare för dagen var Thomas Eriksson, han hade
som vanligt mycket att säga om hundarna, allt förklarades tydligt och pedagogiskt i speakersystemtes
mikrofon så alla kunde höra vad som sades. Inte ens
hundarna klarade att överrösta när kritiken inte föll
dem i smaken. Vi hade för dagen även lånat in en
fotograf för att dokumentera det hela med bilder,
fokus på hundar. Vi fick det vi bad bad om.... En
CD skiva med 1133 bilder huller om buller överlämnades, allt i en enda röra och så gott som alla
hundförare syntes bara från midjan och neråt.Men
några bilder lyckades vi i alla fall plocka ut.

Norrbottenspetsen Överstjuktans Coffy, ägare Mikael Åsman,
blev (BIR) och erövrade även CK och Cert.

Bästa finskspets
Bästa finskspetshane blev, Tjärstubbens Zacko,
ägare Ronnie Lindblom med BIR och Ck.
BIM blev Sörlidbäckens Itzi , ägare Peter Stiernman, som även belönades med CK och Cert

Bästa valp
Bästa valp i valpklasserna blev norrbottenspetsen Blümchens Peltor, ägare Mikael Högbom
Bästa finsk spets i valpklass blev Kronskogens Roger, ägare Emil Larsson
Tjärstubbens Zacko och Sörlidbäckens Itzi

Bland Finsk spetsarna erövrade också:
Predator’s Jäger, äg Anders Lundberg ett CK
Furubolets Manu, äg Stefan Larsson CK och Cert.
Häggingåsens Nalle, äg Lea och Matti Torvela CK
Vackeråsens Ella äg Andreas Persson CK och R-Cert

Blümchens Peltor
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Full fart i ringen....
I Kampen om Best-In-Show segrade den
norrbottenspetsen Övertstjuktans Coffy
mot den stilige Tjärstubbens Zacko.

Stort tack till alla som arbetade ute som
inne i köket och gjorde detta till en
trevlig dag. Ett speciellt stort tack till
Sten Håll som jobbat hårt och raggat ihop
verkligt fina priser.

BIS Överstjuktans Coffy skriker ut sin
glädje tillsamman med husse och Thomas
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Jaktprovsstatistik
inom Övre Norrbotten 2013
Nedan följer en sammanställning
hur prisvalörerna fördelat sig 2003 – 2013
Pris: 2003 2004 2005 2006 2007
1 utl 10 13
12
13
7
2 utl 13 13
13
9
9
3 utl 14 15
14
28 17
0 utl 24 35
29
15 27
1 rör 1
2 rör 1
3 rör 6
0 rör 6
S:a 75

12
2
5
4
99

7
4
11
7
97

15
5
6
9
5
3
7
7
98 84

2008
10
9
10
22
6
3
4
4
68

2009 2010 2011 2012 2013
6
4
4
2
0
5
7
14
4
4
8
15
12
7
5
15
31
20
16 20
1
4
2
3
44

0
1
4
0
62

3
0
6
5
64

0
1
1
2
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0
0
1
2
32

Prisprocent på jaktprov i ÖN.
Utlysta prov
1:a pris
2:a pris

2008
20 %
18 %

2009
18%
15%

2010
7%
12%

2011
8%
28 %

2012
7%
14%

2013
0%
14%

Rörliga prov:
1:a pris
2:a pris

35 %
18 %

10%
40%

0%
20%

21 %
0%

0%
25%

0%
0%

Jaktprovshösten kan sammanfattas som ett stort
mörker. Fågeltomma jp-rutor gav låga poäng hur
än mycket hundarna kämpade på.
Inga fåglar = låga poäng. Nu måste det bara
vända ! Hoppet skall ju vara det sista som
överger människan sägs det….!
Men nog har vi blivit prövade.
Fyra tuffa år med en nedåtgående trend har lett
till lite fåglar – lite poäng - lite startande hundar.
Speciellt för de med unghundar har det varit
tufft.

Ingen nybliven Jaktchampion eller
utställningschampion detta år.
Under Skallkungen representerades
klubben av
Pärlskogens Spana
och Gunilla Falk.

Busters första fågel
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Lokalklubbens Vandringspris 2013 inom SSF / ÖN.
2013 års vinnare och 10:e inteckningen i vårt vandringspris tog:

Tallens Kiri
SE 24647/2010
Född: 2010-03-08
Ägare: Kid-Benny Eriksson, Vuollerim
Utställning:
Jokkmokk 2013-02-09 Exc. ; cert; BIR......................... 4 p
Jaktprov:
Porjus-Jokkmokk 2013-10-06 0 utl. 48 p....................... 0p
Porjus-Jokkmokk 2013-10-19 2 utl. 68 p...................... 1p
Summa........................................................................5p
Detta innebar att Kiri tog sin andra inteckning,
då hon även vann år 2011.

Stort grattis till Kiri och Kid-Benny !

Klubbmästerskapet 5-6 okt – 2013.
Höstens klubbmästare blev nobsen Nystängslet
Nalle S67829/2008 som denna helg skällde ihop
72 poäng d.v.s ett andra pris. Denna uppnådda
summa blev också den högsta jp-poängen denna
höst så nog var det en värdig vinnare allt.

Grattis Nalle och husse
Andreas Almespång till titeln
”KLUBBMÄSTARE ÖN 2013”.
Höstens jp-starter var de lägsta i
mannaminne. Endast 32 starter fördelat
på 29 utlysta och 3 rörliga.
Högsta jaktprovspoäng hösten 2013 tagna
på lokalklubbens egna prov.
Rörliga prov
Brännmyrans Charli 57p M. Niva
Utlysta prov
Nystängslet Nalle
72p
Tallens Kiri
68p
Kaitumdalens Rippe 66p

A.Almespång
K-B Eriksson
R. Strandelin

DOMARUPPDRAG
Janne E. Mats T. Johan L.
Jörgen E. Gunilla F. och Ove S.
Bedömde 4 prov vardera.
Busters första mård
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50 Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Vice ordförande
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20 e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 073-079 94 17 e-post: jensing@telia.com
Kassör
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: ivarkarkiainen@gmail.com
Ledamot
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Ledamot
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola, tel: 070-303 78 49 e-post: 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, Birger Backebjörk, Hakkas.
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets: Johan Lehmivaara - Norrbottenspets: 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, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 0651-165 17 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.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 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad, tel: 0660-73138, e-post: jensing@telia.com.
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola tel: 070-303 78 49, e-post: a-lars-@hotmail.com
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp, tel: 0293-127 02 e-post: 097310280@telia.com
Valberedning sammankallande
Ulf Jonsson Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel: 0624-400 15 / 070342 57 87 e-post: 40015@telia.com
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
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.sjostrom62@gmail.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601, 962 69 Jokkmokk, tel: 0971-310 17 / 070-548 52 54, e-post: 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, e-post: 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, e-post: tord.isaksson@ncc.se
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel: 0929-132 64, 070-682 03 31. e-post: markus.fougstedt@telia.com
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelvägen 34 C, 933 31 Arvidsjaur tel: 070-675 33 39, e-post: gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 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
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.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, tel: 0660-73138, e-post: jensing@telia.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson Silsjönäs 115 880 50 Backe, tel: 0624-40015, e-post: ulfochsonia@outlook.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Fjällvägen 34, 840 92 Vemdalen tel: 070-615 10 60, e-post: astensson@live.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: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: 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 8, 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 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20e-post: tl@inkopssupport.com
SydsverigePostgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lise-lotte.lindqvist@ica.se
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Posttidning

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

Saxälvens Sakko
Ägare: Stefan Hamberg
Foto: Jennifer Petersson
40

STORUMAN TRYCKERI & REKLAM AB

Povel skjuter hö
na

Jonas vilar...

