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Innehåll Nr 1 • 2015
• Klubbnytt

Hej igen
trädskällarvänner!

• Champions
• Riksårsmöte

Nu när säsongen är
över hoppas jag att
Anders Lundberg
ni alla har haft en bra
höst och vinter. För egen del har det
varit både med- och motgångar. Men
sådant är jägarlivet, ibland går allt som
på räls och ibland verkar ingenting
fungera. Överlag verkar det ha varit en
relativt bra säsong för oss trädskällarvänner. Det märks på antalet genomförda jaktprov som i år ökat jämfört
med ifjol. Det brukar vara en ganska
bra barometer på hur fågeltillgången är
i skog och mark. Själv har jag upplevt
denna säsong som bra mycket bättre än
den förra, vilket diverse fågelfän i frysen
vittnar om. :-)

• Jaktprov
• Årsmöten
• Rapporter
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.

En annan bra sak som hänt under året är att vårt nya
rasdata är på plats. Det finns ännu några småsaker
att fixa till men inget allvarligt. Ni finner länken på
hemsidan under ”Våra hundar - RasData”. Gå gärna
in och titta om ni inte gjort det. Och hittar ni några
konstigheter så rapportera till mig.

Ansvarig utgivare
Roger Hedlund
Sjövägen 152, 834 34 Brunflo
Tel. 070-358 12 13
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23, 923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se

Nu till något tråkigare. Det är flera lokalklubbar
(och även riks) som har svårt att finna funktionärer
till sina poster. Det är en trist utveckling som tyvärr
verkar genomsyra all föreningsverksamhet, inte bara
vår. Om vi i framtiden vill ha en fungerande jaktprovs- och utställningsverksamhet så måste vi även
ha en fungerande organisation bakom. Det finns en
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Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Omslagsfoto: Wipp & Ronja
Äg./foto: Svante Månsson
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Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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.

Finskspetsvalpar
Väntas vecka16

e SE JCH Linadalens Osku
u SE JCH, SE UCH Häggingåsens Ronja
Båda hundarna är fulltandade och patella ua.
Parning rek av avelsrådet.

VINTUVAS KENNEL
Svante Månsson, Idre tel: 070-681 73 63 mail: svante.mansson@gmail.com

Kommitéer se hit!
Gällande införanden i Ståndskall...
Styrelsen beslutar att varje kommitté får
använda max 2 sidor för information
i Ståndskall från och med Nr. 1, 2015.
Resterande information hänvisas för
publicering på hemsidan: www.tradskallare.se
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Detta kommer säkert diskuteras på riksårsmötet, så
har du idéer eller förslag så passa på att skicka in
motioner!

Ledare forts...
oerhörd erfarenhet och en massa kunnande bland
våra medlemmar. Den erfarenheten och kunnandet
bör vi se till att den inte går förlorad, vilket är
risken ifall vår organisation inte lyckas engagera
dessa medlemmar.

Till sist vill jag önska alla lycka till på våren/sommarens utställningar, inte minst på Riksutställningen.
Passa även på att hålla efter predatorer nu då
fågelsäsongen är över. Själv kommer jag ägna
vårvintern åt räv- och mårdjakt.

Det kanske är dags att vi funderar över hur vår
organisation ska se ut i framtiden. Som det är nu är
vi 12 stycken styrelser i 11 lokalklubbar och riks. Vi
kanske kan organisera oss på ett annat, mer effektivt
sätt? Jag har inget bra förslag på lut, men jag tror vi
bör diskutera detta innan vi står där en vacker dag
utan funktionärer.

Anders Lundberg
Ledamot SSF Riks

Jag har varit dataansvarig för jaktprov sedan 2007
och ledamot i riks sedan förra riksårsmötet. Så länge
jag varit med så tycker jag att SSF för det mesta har
fungerat väl. Det är ingen omöjlighet att så förblir
men det kräver att vi har medlemmar som ställer
upp och bidrar. Vi vill ju alla det bästa för våra raser
och vår jaktform så jag är övertygad att det finns
medlemmar där ute som båda kan och vill.

Har ni bytt adress?
Om ni byter adress så måste ni kontakta vår medlemshanterare.

Maila adressändring till:
tommy78550@gmail.com
e
r ni int
Meddela g kan vi
ndrin
adressä
ningen.
a ut tid
k
ic
k
inte s

Känner någon:

Jonas Granström, Rågången 13, Umeå
Emil Borg, Rullstensgatan 130, Umeå
Jonathan Matsson, född 1989
Kaisa Andersson Box 149, 980 14 ???

Be dessa kontakta mig med ny adress.
OBS!

Om ni vet någon som vill bli medlem be han/hon kontakta
mig innan inbetalning så vi får rätt uppgifter från början.
MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF
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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:-

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.Icke medlemmar 250.-

Raskompendium:
Medlemmar 150.Icke medlemmar 300.-

Maila manus till: standskall@it4unet.se
SSF Riksklubben har bytt bank!
- Postgirot är avslutat -

Bankgiro: 5685-2544
IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588
BIC HANDSESS
Tänk på att ange Medlemsnummer, namn och adress vid betalningar
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Info från
Exteriörkommittén!
Helgen den 13-14 december fanns SSF
med på Stora Stockholms
jubileumsutställnings hundtorg där
våra svenska hundraser presenterades
samt visades upp i en hundparad på
både lördag och söndag. Vi hade med
två lugna och fina Nobsar, Stenslands
Bessan samt Klingsboda Fanta, äg: Anders Brismo som även han ställde upp
och hjälpte oss hela helgen!
Tack Anders!
Vi hade en välbesökt monter med
många hundfantaster och förhoppningsvis fick vi en och annan intresserad av
våra hundar och den jaktform som vi
bedriver.

Det var tyvärr bara två anmälda Nobsar till
utställningen, Blûmchens Marion som fick CK,
Cacib & BIR, äg Elga Carlsson och Tjärbäckens
Karelin blev BIM, äg Lisbet Näsén.
Vi hade två fantastiska dagar med många skratt och
nya bekantskaper.
Exteriörkommittén
Ewa Widstrand & Jeanette Börjesson

De två ”nobstjejerna” som var i
montern hela helgen, inte
konstigt att de blev trötta!
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Årsmöte

Västerbottens Lappmark

Även detta år var det få deltagare på
Västerbottens Lappmarks årsmöte. Endast 7 st besökte årsmötet i Storuman.
Ekonomin
Ekonomin i klubben ser bra ut, men efter förra
årets plusresultat i verksamheten har det nu vänt
med ett minus på 2792,16 kr. Det är de få deltagarna på utställningarna som är den stora orsaken
till minusresultatet i år.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen visade att det gåtts 50
stycken utlysta jaktprov och 19 stycken rörliga
jaktprovprov. De resulterade i tolv förstapris,
nio andrapris och sexton tredjepris.

Diplom delades ut till av Peter Jonsson till
förstapristagaren Mattias Åkerstedt

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det gångna
året och hoppas på fortsatt gott klubbarbete!

Årets pristagare

Thomas Jonsson

Västerbottenspriset:
Häggingåsens Kiwa vann
Västerbottenspriset med 138p.
Ägare Göran Hellström, Storuman.

teppmark
ö
m
s
r
Å rbottens La

Bertil Holmströms vandringspris:
Skarnäbbens Nea vann
Bertil Holmströms vandringspris med 213p.
Ägare Mattias Åkerstedt, Storuman.

Väste

Klubbmästare 2014:
Tjäderlekens Mårran vann
klubbmästerskapet med 75p.
Ägare Torbjörn West, Obbola.
Grattis alla pristagare!
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UTSTÄLLNING I ÅSELE

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

SÖNDAGEN DEN 22 MARS
Plats: Ishallen.

Domare: Annika Uppström
ID-vaccinations kontroll kl. 10.00-11.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl. 11.00
Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel 070-6680522
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 16 MARS
Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739 eller betala på plats.
Valpklass 50:- Veteranklass 150:- Övriga klasser 300:Servering finns i isladans värmestuga.

Aktivitetsdag i Lycksele 9 Maj
SSF Västerbottens Lappmark anordnar en
aktivitetsdag för medlemmar i Lycksele.
Ringträning (utställning), lotteri, genomgång av hur ett jaktprov går till mm
Hamburgare finns att köpa på plats. Ta med hela familjen!!!

Plats: Hedlundaskolan
Kontakt:
Per Sjögren 070-286 76 91 eller Thomas Jonsson 070-668 05 22

Coffey spanar...
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Storumanutställningen

Bästa norrbottenspets
I nobsringen stod konkurrensen i BIR mellan
tikarna då ingen hane hade kvalificerat sig.
BIR-finalen vanns av Pötbobäckens Gry.

2014-11-15

Antalet utställningstarter har liksom
jaktproven visat på ett vikande antal
deltagare de senaste åren.
Årets upplaga av Storumanutställningen lockade endast 18 hundar fördelat
enligt följande: 7 (hanar) + 11 (tikar).

BIS
Vardos Satu VS Pötbobäckens Gry.
Arvid Göransson gjorde sitt val efter en hel del
rundor i ringen. Best In Show i Storuman 2014
blev Vardos Satu äg. Robin Edlund, Nordmaling.
Pötbobäckens Gry äg. Mattias Åkerstedt, Storuman
blev därmed SE UCH.
Grattis till båda!

Årets domare var älghundsbekantingen Arvid
Göransson. Ringsekreterare var Lappmarkens egen
Berith Johansson. Båda nyss nämnda funktionärer
skötte utställningen från start till mål med bravur.
Årets tillhåll var i vanligt ordning ridhuset i Stensele. Hamburgare stektes och folk umgicks i en
gemytlig miljö utan vare sig snö eller snålblåst.

Bästa resultat
Finsk Spets
FINNSKALLETS KILPI CK, BHKL: 2
VARDOS SATU CK BHKL: 1 BIR		
FINNSKALLETS LEIA CERT BIM
Norrbottenspets
SKARNÄBBENS NEA B/J KK: 2 CK		
PÖTBOBÄCKENS GRY CK BTKL: 1 CERT
BIR Godkänt championat: SE UCH
SAXÄLVENS UNDER UKK: 1 CK BTKL: 2

Bästa finskspets
BIR-finalen stod mellan Vardos Satu och
Finnskallets Leia äg. Peter Johansson, Kåge. Hanen
vann knappt och fick göra sig redo för BIS-finalen.

w
Best In Sho
Vardos Satu
lund,
Äg. Robin Ed
in
Nordmal g

BIS Vardos Satu

BIR Pötbobäckens Gry
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Hundutställning i Östersund
Lördagen den 23 Maj
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning för finsk- och norrbottenspets
i samarrangemang med Älghundsklubben Jämtland/Härjedalen.
Plats: Ope flygfält, Teknikland ca 13 km söder om Östersund längs E14.

Domare: Britt-Marie Nordqvist.
Anmälan och upplysningar senast fredag den 8 maj till:
Lennart Jönsson Nyvägen 9, 830 51 Offerdal. Tel. 0640-32157, 070-657 67 38. jonssonsel@telia.com
Använd anmälningsblankett som bifogas Ståndskall eller www.tradskallare.se
Fullständigt ifylld anmälan, ofullständigt ifylld gäller inte.
PM med tider, nummerlapp och väginformation skickas ut veckan före utställningen.
Tänk på att redan nu kontrollera vaccinationer, vad gäller enligt SKK!
Avgifter: 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 plusgiro:13 70 11-3.
Inga valpar under 4 mån. får vistas på utställningsområdet, enligt SKK:s regler.

Servering finns inom området. Välkomna och lycka till!

TRÄDSKÄLLARJAKT
Av Miranda Frings Håf

Daggkåpor är fyllda av nattens regnvatten
Jag kliar mig i ansiktet och rättar till hatten
Mossan den frasar som skare under kängan
Jag väntar, lyssnar och spanar av längtan
Då plötsligt hör jag ett ettrigt skall
Jag täcker mitt ansikte och spanar mot tall
Jag trampar mig ned i en och annan vattenlok
Jag blir alldeles blöt och svär som ett tok
Ju närmare jag kommer, jag smyger och går
jag hör hur mitt hjärta dunkar och slår
Jag stannar tvärt av för att njuta ett tag
för att höra hundens sång som ger ro och välbehag
Vad finns väl inte ljuvligare än spetsens sång i skogen
och känslan av att lyfta på bössan då tiden är mogen
Sen att få trycka av och pricka fågeln rätt,
Det är inte så förbannande lätt!

Väl tillbaks i kojan är hunden helt slut
Jag eldar i spisen och ställer bössan på lut
Att vara jägare är då inte helt fel
Jag är efter dagen både öm och stel

Men då fågeln rullar ned och landar med en duns
då fattas det jägarlivet inte ett uns
Glädjen är enorm då spetsen luggar sitt byte
det kommer att hamna i min gjutjärnsgryte

Lyckan är väl en dag som den här
att vila i varm koja och bara ”är”
nu sover hunden och snart även jag
I morgon så blir det en ny jaktdag.
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Jaktprovsstatistik

och Mustakummun Milli, äg. Johan Lehmivaara
inkom under november med var sitt pangprov och
första pris på rörliga prov. Siri skällde ihop 90 p och
Milli 84 p.
Denna höst så levererade Killamrovas Ricco, äg.
Kent Renlund, tre lyckade jaktprov med höga
poäng 79 p, 86 p och 89 p . Därmed blev han
klubbens första jaktchampion på tre år och kan
nu tituleras SE JCH Killamrovas Ricco.

Övre Norrbotten 2014

Nedan följer en sammanställning hur prisvalörerna
fördelat sig 2003 – 2013
Pris:
1 utl
2 utl
3 utl
0 utl

2009
6
5
8
15

2010
4
7
15
31

2011
4
14
12
20

2012
2
4
7
16

2013
0
4
5
20

2014
3
2
4
14

1 rör
2 rör
3 rör
0 rör
S:a

1
4
2
3
44

0
1
4
0
62

3
0
6
5
64

0
1
1
2
33

0
0
1
2
32

6
1
0
3
33

Under Skallkungen representerades klubben av
Kaitumdalens Rippe och Roger Strandelin.
De domare som ställt upp flitigast var
Jörgen Estholm med 6 st domaruppdrag och
Ove Sjöström med 5 st.
Årets klubbmästerskap blev inställt då ingen hund
hade anmält intresse att tävla om titeln ?!
Högsta jaktprovspoäng hösten 2014 tagna på
lokalklubbens egna prov:

Prisprocent på jaktprov i ÖN
Utlysta prov:
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1:a pris
18% 7% 8 % 7% 0 % 13 %
2:a pris
15% 12% 28 % 14% 14% 9 %
Rörliga prov:
1:a pris
10% 0% 21 % 0% 0%
2:a pris
40% 20% 0 % 25% 0%

Utlysta prov
Pilkalampinoppis Rapp....................................80 p
Killamrovas Ricco............................................79 p
Kaitumdalens Rippe.........................................78 p

60 %
10 %

Rörliga prov
Siri...................................................................90 p
Killamrovas Ricco............................................89 p
Killamrovas Ricco............................................86 p

Jaktprovshösten kan sammanfattas som att det har
börjat vända med fågeltillgången, speciellt under
senhösten när snön hade lagt sig. Prisprocenten steg
kraftigt då . Mest märktes det på de sena rörliga
proven, sex första pris på tio starter. Här ser man vad
rutin avgör. Skall man uppnå första pris, så måste
hunden kunna finna fågel i träd och helst få förnyat
på den sedan. Detta kan ibland bli en övermäktig
uppgift för en unghund.
Kaitumdalens Rippe var den hund som först
utmärkte sig. På höstens första prov slog han till
med 78 p och ett första pris. Med detta resultat
kvalificerade sig Rippe till höstens Skallkung. Första
ettan på ett rörligt prov fixade Raija, äg. Jörgen Falk,
den sista september. Sedan under resten av hösten
inkom det med jämna mellanrum fina resultat och
första pris.
Jahtitaigan Tanu var på besök hos oss och levererade
ett rörligt prov på 75 p och ett första pris. Nobsen
Pilkalampinnoppis Rapp, äg. Robert Nordqvist, tog
ett första pris på 80 p utl prov, redan i sin andra
jp-start. Med detta så leder han kampen om en plats
till 2015 Skallkung. Tikarna Siri, äg. Mats Thorneus

Lokalklubbens Vandringspris 2014 inom ÖN.
2014 års vinnare och 11:e inteckningen i vårt
vandringspris tog:
Killamrovas Ricco S56723/2008
Ägare: Kent Renlund, Malmberget
Utställning : Jokkmokk 2014-03-15 VG............2 p
Jaktprov: Porjus-Jokkmokk 79 p utl .................4 p
Porjus-Jokkmokk 89 p rörl ...............................3 p
Summa............................................................9 p
De mörka moln som tornar upp sig, är att vår domarkår minskar på ett oroväckande snabbt sätt. Skall
vi kunna fortsätta med vår verksamhet, så måste fler
ställa upp och dra sitt strå till stacken d.v.s utbilda
sig till domare. En som insett detta är Kid-Benny
Eriksson, som blev ny domare i höst och dömde fyra
jaktprov. Nu har vi ett nytt gäng på gång. Vi hoppas
ni fullföljer utbildningen och samtidigt ger nytändning för oss gamla.

Ni är efterlängtade!
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SSF Ångermanland

Slutrapport rörliga Jaktprov 2014
1 nov Kolåsens Terva........................ 3p.
äg. Johan Gripenrot.

3 nov Kolåsens Exa......................... 77p.
äg. Boris Sandström.

7 nov Odensalaskogens Mira........ 72p.
äg. Torbjörn Österman (J/H).

9 nov Grönbäckens Leija................10p.
äg. Peder Ragnarsson.

10 nov Sööpö....................................60p.
äg. Mats Mattsson.

11 nov Grönbäckens Leija................69p.
äg. Peder Ragnarsson.

11 nov Tjärstubbens Leja.................52p.
äg. Göran Olsson

16 nov Tjäderlekens Tepi................... 9p.
äg. Bengt Stattin.

23 nov Tjäderlekens Tepi.................23p.
äg. Lars Vermelin (Västerbottens Lappmark)
Provledare Ulf Jonsson och Mats Mattsson

Micke Åsman & Överstjuktans Coffey

Finskspetsvalpar
väntas v.13

E. SE UCH SE JCH Predator´s Mikko
(e. Rippeläisen Rosso u. sejch Predator´s Irja)

U. Häggingåsens Mira 1:a jaktprov
(e. finjch Hakojen Roope u. sejch Viterlidens Tepi)
Båda föräldrar patella u.a. och fulltandade. Parningen rekomenderad av avelsrådet.

Häggingåsens kennel
Daniel Byqvist 070-352 95 38

Domarutbildning i Nedre Norrbotten 2015
SSF/Nedre Norrbotten anordnar teorikurs
för nya jaktprovsdomareunder våren 2015.

Tid och plats bestäms senare.
Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.

Anmälan till Leif Hedlund. Tel: 070-688 39 52.
Email: leifhedlund@spray.se
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SSF Ångermanland

Skallkungen
SSF Ångermanlands representant till Skallkungen,
som gick av stapeln i Medelpad, var Sörlidbäckens
Itzi, ägare Peter Stienman, som hamnade på en
hedrande 9:e plats.

Rapport från Verksamhetsåret 2014
Årsmötet

Mötet hölls i Bredbyn lördagen den
7 februari 2015 och lockade tyvärr inte
många deltagare. Endast 18st dök upp
och det var de sedvanliga entusiasterna
inom SSF Ångermanland. Efter att
ordförande Jeanette Börjesson hälsat
alla välkomna vidtog mötesförhandlingarna enligt dagordningen. Styrelsesammansättningen blev enligt följande:

Utställning
Thomas Eriksson fick förtroendet att döma årets
utställning i Bredbyn, bestående av 17st Finska
spetsar och 7st Norrbottenspetsar. Av dem som fick
hp eller ck var 1 st Norrbottenspets och
7 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 Sörlidbäckens Itzi
Ägare: Peter Stiernman, Bjärtrå

Ordförande:..........................Staffan Jönsson, nyval
Kassör:.......................................... Solveig Nyström
Sekreterare:........ Sonia Sjödin Jonsson (adjungerad)
Ledamot:..................................... Peder Ragnarsson
Ledamot:...............................................Ulf Jonsson
Ledamot:..........................................Mats Mattsson
Suppleant:.......................... Joakim Byström, omval
Suppleant:..............................Per Tjärnlund, omval
Suppleant:...........................Katarina Bostedt, nyval
Suppleant:....................... Tobias Mårtensson, nyval
Suppleant:........................ Jeanette Börjesson, nyval

Därmed får SSF Ångermanland önska
alla en god vår.
Styrelsen

Jaktprov
En liten nedgång i antalet starter har kunnat ses,
trots god fågeltillgång i Ångermanland. 8 hundar
gick till första pris. Tyvärr fick klubbmästerskapet,
för andra året i rad, ställas på grund av funktionsärsbrist
Rörliga 1:or
Sörlidbäckens Itzi, 86p. ägare Peter Stiernman
Hemvikens Vilma, 85p, ägare Kaj Ekroos
Röjmyrens Ante, 83p, ägare Anders Hellman
Tjärstubbens Leija, 82p. ägare Göran Olsson
Kolåsens Exa, 77p ägare Boris Sandström
Sörlidbäckens Itzi, 75p. ägare Peter Stiernman
Utlysta 1:or
Tjäderlekens Tepi, 87p. Ägare Lars Vermelin
Tjärstubbens Leija, 78p. ägare Göran Olsson

Peter Stiernman, till vänster, vinnare av Kolåsens vandringspris
och Tallparkens vandringspris. Till höger, Boris Sandström,
instiftare av Kolåsens vandringspris samt 1:a pristagare på
Jaktprov. Foto Jeanette Börjesson
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Rapport från årsmöte

Klubbmästare jaktprov
Norrspelets Kelli
Ägare: Jonny Nilsson

SSF/Nedre Norrbotten 2015

Klubbmästare utställning
Akroyd´s Kiivi
Ägare: Leif Hedlund

Årsmötet ägde rum i Medborgarhuset i
Arvidsjaur. Inklusive styrelsen deltog 15st
medlemmar i årsmötet. Det är några fler än
tidigare år. Vid genomgång av
verksamhetsberättelsen visade det sig att
2014 varit ett bra år på många sätt.
Ekonomin har tagit ett rejält skutt uppåt,
mycket beroende på aktiviteter i Piteå under
sommaren som gav ett bra netto.

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende
och visat intresse.

Jaktprovsstarterna har ökat i antal, från 49 till 61
starter. Tyvärr var inte fågeltillgången den bästa
under proven. Vi fick i alla fall dela ut tre diplom
till förstapristagare.
Till utställningen kom 38 hundar. Antalet hundar
verkar ligga stabilt på 35-40 hundar per år. Leif
Hedlunds Akroyd´s Kiivi blev BIS. Norrbottensspetsen Allo blev BIS 2. Utställningen gav liksom
tidigare år ett bra tillskott till klubbkassan.
Det är glädjande att medlemsantalet ligger ganska
konstant, när den allmänna tendensen är fallande
medlemsantal. 2014 blev det en ökning med 1
medlem till 149 st.
Vår kassör Gunilla Sundström, som aviserat sin
avgång avtackades med blommor.
Vår nya styrelse består av följande:
Ordförande: Leif Hedlund.
Sekreterare: Kjell Sundström.
Kassör: Anna-Lotta Dahlberg.
Ledamöter: Anita Renberg och
Daniel Wikman Myrestam.
Suppleanter: Lennart Vesterberg och
Sandra Laestander.
Följande hundar tilldelades diplom efter att ha
tagit 1:a pris på jaktprov:
Norrspelets Kelli ...................................81 poäng.
Ägare: Jonny Nilsson
Jahtitaigan Tanu.....................................81 poäng
Ägare: Sven-Erik Lindmark
Älgstigens Inka.......................................78 poäng
Ägare: Elisabeth Laestander

Tallens Nilla på älgjakt
Med vänlig hälsning Tallens Kennel Stefan Stålnacke.
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Utställning i Arvidsjaur

Bästa finne
Bland Finsk spets fick Daniel Wikman Myrestams
hund Akroyd’s Lintu se sig slagen av Leif
Hedlunds tik Akroyd’s Kiivi, som blev BIR

2014-11-22

35 hundar ställde upp på utställningen.
22 Finska spetsar, inklusive 3 valpar,
samt 10 Norrbottenspetsar. Tyvärr inga
valpar bland dessa. Av båda raserna
utmärkte sig flera med mycket bra
utseende.

Best In Show
Slutligen tog Akroyd’s Kiivi hem BIS-titeln till
Piteå. Den fina Norrbottenspetsen Allo fick nöja
sig med att bli BIS 2.
Stort tack till domaren Aina Lundmark, samt till
våra trogna ringsekreterare Jeanette och
Anna-Karin Lindgren, som tillsammans såg till att
utställningen genomfördes på ett bra sätt.
Tack även till lokalklubbens funktionärer som
fick allt att klaffa!

Valpklass
Bland valparna blev Sally BIS-valp. Ägare Jens
Marklund , Piteå.
Ulf Lindström, Boden visade upp Kaitum Dalens
Ecco, som blev BIM-valp.
Bästa nobs
Bästa Norrbottenspets Allo kom från Arjeplog.
Ägare Måna Fjellman.
Tjäderskallets Akela blev BIM.

Best in Show!
Akroyd’s Kiivi
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Årsmöte

Norrbottens Kust och Inland

Den 24 januari var det dags för NKI:s
årsstämma i Kalix. De sedvanliga årsmöteshandlingarna var snabbt
avklarade. Medlemsantalet har minskat något och är nu 126 st men
klubbens ekonomi är fortfarande stabil
trots en liten förlust för året.
Antalet jaktprovsstarter har minskat betydligt,
troligen beroende på den dåliga fågeltillgången.
Trots det har 5 prov resulterat i 1:a pris. Bäst lyckades Tord Isakssons unga finska spetstik Tepa som
med 83 poäng fick årets högsta poäng i
lokalklubben och blev därmed klubbmästare och
fick en inteckning i ”Birger Pettersson vandringspris”. Grattis!
Tord Isaksson tar emot diplom för Tepas 2 x 1:a pris.

Stort tack till er som ställer upp som domare,
provledare, övriga funktionärer och hjälpredor
under jaktprov och utställningar.
Ett extra tack till Anders Olofsson ”som vanligt”
har dömt flest prov under hösten, i år 5 prov.
Den nya styrelsen ser ut enligt följande:
Ordförande: Anders Morin, Kalix
Vise ordf.
Magnus Törkvist, Råneå
Sekreterare: Anders Larsson, Antnäs
Kassör:
Tord Isaksson, Kalix-Nyborg
Ledamot:
Anders Olofsson, Tvärån
Suppleanter: Anders Östlund, Sangis
Joakim Resin, Kalix
Överstjuktans Coffey
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Årsmöte

Predatortävling
I klubbens predatortävling segrade Kalle Burman
(igen) med Dick Högberg på andra plats och Johan
Strand på tredje plats.

i SSF Medelpad

Söndagen den 1/2 höll SSF Medelpad
årsmöte i Sundsvall. Vädret för kvällen
inbjöd inte direkt till någon söndagstur
med bilen då det snöat stora mängder i
två dygn, kanske var det många som inte
tog sig fram helt enkelt. Det tillsammans
med förkylningstider gjorde att 17 medlemmar fanns på plats, den fina
stämningen bland dessa 17 gjorde att
mötesrummet fylldes på ett fint sätt
ändå.

Styrelsen
I styrelsen lämnade Matti Torvela sitt uppdrag som
kassör och Mikael Åsman avgick som suppleant.
Ny ledamot i styrelsen blev Jonas Carlsson.
Efter årsmöte och prisutdelningar intogs gemensam
middag.

Mötet
Sture Eriksson valdes som ordförande för mötet och
han klubbade igenom dagordning på bästa sätt.
Fotografen hade tyvärr glömt sin utrustning hemma
så en mobiltelefon fick tjänstgöra som kamera med
tveksamt resultat.
Ur verksamhetsberättelsen kan vi notera att
jaktproven nådde ”all-time-high” 2014 med 78 st.
31 av dessa nådde prisgivande resultat med tre st.
1:a pris, sju st. 2:a pris och 21 st. 3:e priser.

Medelpads skällande fågelhund
Fanbyklackens Salix ägare Mats-Erik Larsson

Årets skällande fågelhund
Medelpads skällande fågelhund 2014 blev
Fanbyklackens Salix, SE50715/2011, ägare MatsErik Larsson, Torpshammar som bl.a. erövrat två
1:a pris i skogen och CK/Cert i utställningsringen.
Årets rookie
Årets
rookie
blev
Knakadalens
Peikko,
SE55037/2011, ägare Örjan Sahlin som tog 82
poäng och ett 1:a pris vid Skälsjöprovet i augusti.
Nya champions
Två hundar hade erövrat championattitel och fick
motta championdiplom:
SEUCH Häggingåsens Nalle
SE26886/2012 och
CIB SEUCH NUCH SJCH Fort Hjort Jeppe,
S32794/2008
Båda hundarna ägs av Matti och Lea Torvela.

Årets rookie blev Knakadalens Peikko, ägare Örjan Sahlin
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Utställning i
Gudmundsbyn
7 december 2014

Nog för att man som domare kan bli
ivrig att komma till Medelpads vinterutställning som alla vurmar så gott för,
men den tillreste domaren Arvid
Göransson ger det hela en ny
dimension då han hade förberett sig till
det yttersta, inte nog med att han läst på
rasbeskrivningen för bägge våra raser,
han hade dessutom provåkt hela vägen
från Åsarna dagen innan för att "reka"
området...

Odensala Skogens Zickos-Jocke och
Kälabäckens Mysan, BIR och BIM

När de finska spetsarna sedan äntrade ringen blev
det tystare av någon anledning, det blir allt mer uppenbart att nobsarna inte alls är den tystare rasen
vad gäller skällande, finnarna morrar mer, fast på ett
trivsamt hemtrevligt sätt. Bland de finska hanarna
i jaktklass blev det hård konkurrens då alla var väldigt fina, till slut blev det Sörlidbäckens Jalapeno,
ägare Jonas Carlsson som drog det längsta strået och
fick ett CK. Men bästa hane blev istället Barbarens
Habanero och alltså BIM.
När det sedan blev dags för jaktklass tikar var det
inte särskilt svårt att applådera in alla ekipage. Det
var en ren fröjd för ögat att se så många vackra tikar
i ringen samtidig, inte mindre än 7 tikar skulle göra
upp men certet knep till slut Korsfjellets Salla ägare
Per-Ove Bergman.
Den som till slut knep BIR och även slutade som
BIS på hela tillställningen blev Lilli.

Att han tog fel på dag talar vi lite tyst om men han
var åter på plats denna gråmulna söndag där temperaturen höll sig runt nollan och idag fanns det även
hundar på plats att döma.
Klockan 10 rivstartade tillställningen med valpklasserna, Skogsmyltans Blomman var ensam bland
norrbottenspetsarna men bland finsk
spetsvalparna blev det lite konkurrens.
Bästa valp bland finsk spetsarna blev Styggbergets
Wappo.

Bästa valparna

Efter formidabel uppvisning av valparna hoppar vi
vidare i programmet till jaktklass bland nobsarna,
Arvid krävde att de som ställer i jaktklass ska applåderas fram, mycket trevligt initiativ. Bland hanarna
så lyckades Odensala Skogens Zickos-Jocke bäst
och inkasserade ett certifikat. Bland tikarna blev det
Brattstans Sinja som knep certet, BIM blev
Kälabäckens Mysan

BIS1 och BIR Lilli med sin ägare  Lauri Keränen och  
BIM Barbarens Habanero med Anita Hästdahl

För komplett prislista se www.ssf-medelpad.se/
Utställningar/Utställningar2014
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Info från Avelråden
Finsk spets

Avelsstrukturernas betydelse Del 2
Här kommer nu uppföljningen på avelsstrukturer del 1 som fanns i Ståndskall nr 4 2014. I förra numret
kom jag fram till att våra avelsstrategier i stort följde varandra. I och med det så borde vi kunna hitta
gemensamma områden där vi kan jämföra utvecklingen och se om den uppvisar samma resultat. Det gäller
givetvis att hitta ett område som båda länderna har fört statistik på och över lång tid. Ett sådant område är
kullstorleken i respektive land, vilket jag kommer att följa upp här i del 2.
Kullstorleken
Har då utveckling av tidigare nämnda avelsstrategier (Ståndskall nr 4 2014) påverkat kullstorleken i
respektive land? Kan man säga att kullstorleken börjat stiga med exempelvis sjunkande inavelsgrader? Det är
något som genetiker påstått under lång tid, och som jag delvis berört bland annat i Ståndskall nr 3 2013 och
i tidigare avelsrapporter. Med den gemensamma utvecklingen när det gäller inavelsgraden och en i teorin
stigande avelsbas så borde det synas på kullstorleken i båda länderna.
Här nedan ser vi utvecklingen över kullstorleken i Sverige respektive Finland över tid:

Här ovan ser man att kullstorleken för respektive land har stigit. I förra numret av Ståndskall såg man att
inavelsgraden fallit markant i båda länderna. För att få en ännu tydligare bild av utvecklingen så har jag valt
att visa inavelsgrad och kullstorlek för respektive land i diagramform här nedan:

Här ser vi att när inavelsgraden mer långsiktigt börjar falla så ökar den genomsnittliga kullstorleken i rasen.
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Detta sker för Sveriges del från cirka 2002-2003. Relativt fort tar vi oss upp till i snitt 4 valpar per kull för
att sen vid 2010 hamna på 4,2 i snitt. Som jag säkert nämnt många gånger tidigare så är det sannolikt så att
vi ser en stigande genetisk vitalitet inom rasen. Att det blivit så beror på flera samverkande faktorer som alla
tillsammans bidrar till att inavelsgraden sjunkit.
Dessa faktorer faller under de gemensamma sundare avelsstrategierna. Avelsstrategier som gett oss
betydligt sundare avelstrukturer inom rasen. Men detta hade inte varit möjligt om inte större delen av
våra medlemmar hade valt att följa riktlinjerna som klubben satt upp för rasens bästa.
Här nedan ser ni motsvarande utveckling för rasen i Finland:

I Finland sjunker inavelsgraden kraftigt först vid cirka 1996-1997 för att sen plana ut. Men från åren 19992000 sjunker den mer långsiktigt och har fortsatt ner i princip efter det. Samtidigt börjar kullstorleken stiga
långsiktigt upp till 4 valpar i genomsnitt per kull från 1999-2000. De sista åren från 2011 har Finland tagit
ytterligare ett kliv och ligger på cirka 4,5 valpar i snitt per kull.
Stigande genetisk vitalitet
Båda exemplen ovan styrker det genetikerna sedan länge har förutspått. Höga inavelsgrader har tryckt ned
kullstorlekarna inom rasen i båda länderna. Med en större utavel följer en stigande kullstorlek, vilket
enligt forskare i sin tur är en indikation på en stigande vitalitet ur ett genetiskt perspektiv. Att man ser
en så kraftig höjning i Finland jämfört med Sverige behöver inte vara så konstigt, snarare tvärt om. I Finland
borde man rimligtvis jobba med en betydligt större avelsbas? Den borde vara nästan dubbelt så stor som i
Sverige individmässigt. Att det är så beror på att Finland har dubbelt så många registreringar per år än vi
har i Sverige. Så utgångsläget har sannolikt varit bättre i Finland? Det stora problemet är nog att, precis som
i Sverige, till stora delar lyckas utnyttja populationens potential i aveln. Här ligger lösningen i att få medlemmarna att anamma avelsstrategierna som vid det här laget borde vara väl kända även i Finland. Ofta är
problemet överanvändning av högt meriterade hanar, eller matadoravel som det också kallas. Matadoraveln
har jag tagit upp flera gånger, senast berörde jag den i Ståndskall nr 1 2014 under hanhundsanvändningen.
Man ska ha klart för sig att det är de nya kombinationerna som leder utvecklingen framåt inte upprepande
av gamla redan utförda kombinationer.
Avelsråden finskspets
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SEJCH, SFJCH, NJCH, C.I.T, NORD JCH
Kiepin Kaira
S34999/2008 E: Rippeläisen Nipa U: Röjbackens Kimu
Ägare Tommy Jonasson, Vindeln
Uppfödare: Thommy Svevar, Malax Finland
Jaktprov:
2010-09-26 Bjurholm utlyst 86p
2011-08-20 Vilhelmina utlyst 86p
2012-10-06 Reivo utlyst 93p CACIT
2012-09-09 Pudasjärvi Finland utlyst 83p CACIT
2013-09-28 Idre Skallkungen 88p
2014-08-30 Lierne Norge utlyst 83p CACIT
Utställningar
2013-07-06 Piteå, CK, CERT, CACIB

SE UCH BG Milla 		

SE21648/2012
e. SJCH; SUCH Tunnersjöbäckens Walle
e. N SE JCH N SE UCH NV -09-11
Skarnäbbens Sippa
Ägare: Tommy Lannemar
Uppfödare: Grete Waltoft
Utställningar:
2014-04-12 Mora CK
2014-06-01 Alfta CERT, BIR
2015-02-07 Mora CK
Jaktprov:
2014-08-16 Noppikoski
Utlyst 75 p
2014-09-13 Björnberget
Utlyst 71 p

SE JCH, SE UCH Luokanjarkas Raija
S41477/2008
e. SE JCH, SE UCH Börknäs Kirro
u. SE JCH Latanjarkas Jaana
Uppfödare: Jan Andersson Ljusdal
Ägare: Simon Rudin Lycksele
Jaktprov:
2014-09-05 Lycksele rörligt 82p
2011-08-21 Vilhelmina utlyst 81 p
2011-08-16 Åsele utlyst 81p
Utställning:
2013-02-03 Robertsfors ck , rcert
2012-04-22 Vännäs ck, cert, Bim
2012-03-25 Åsele ck, cert, Bim
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C.I.B SEUCH NUCH SEJCH Fort Hjort Jeppe
S32794/2008
e. Rippeläisen Nipa FIN. u. Tiukka N
Ägare: Matti & Lea Torvela, Söråker.
Uppfödare: Thore Björnbeth, Trondheim Norge
Jaktprov:
2010-09-26 Borgsjö (utlyst) 84p 1:a pris
2011-08-25 Junsele, rörligt 79p 1:a pris
2011-11-03 Åsele, rörligt
84p 1:a pris
Utställningar:
2009-12-06 Matfors Cert, BIR BIS
2011-06-12 Vännäs CK, CACIB, BIR
2011-07-02 Trondheim, CK, Cert, CACIB, BIR
2014-10-12 Sundsvall, CK, CACIB,BIR

SEUCH Häggingåsens Nalle
SE26886/2012
e. CIB SEUCH NUCH SEJCH Fort Hjort Jeppe
u. SEJCH Viterlidens Tepi
Ägare: Matti & Lea Torvela, Söråker.
Uppfödare: Daniel Byqvist Bollnäs
Jaktprov:
2014-08-17 Skälsjö 72p 2:a pris
Utställningar:
2013-12-08 Gudmundsbyn CK
2013-02-15 Bredbyn CK, Cert, BIR
2014-04-12 Mora (Riksutst.) Cert

SE JCH FIJCH Kiepin Källi
FIN21000/08
E: FIN-JCH, NORD&INT UCH Rippeläisen Nipa
U: NORD-JCH, NORD&INT UCH Röjbackens Kimu
Ägare: Pasi Malinen, Pudasjärvi, Finland
Uppfödare: Thommy Svevar, Malax, Finland
Jaktprov:
2009-11-22 Ylivieska ÖKL 1, 75p.
2010-09-05 Pudasjärvi EKL1, 84p.
2011-08-29 Åsele, Ruotsi EKL1, 88p.
2013-09-21 Uleåborg EKL1, 75p.
2014-09-09 Pudasjärvi EKL1, 85p.
Utställning:
2008-10-25 Östermyra VG, Sakari Poti
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UTSTÄLLNING i Lycksele
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

TORSDAG DEN 14 MAJ
Plats Gammplatsen.

Domare: Arild Berget
ID-vaccinations kontroll kl 11.00-12.00 chipläsare finns i insläppet.
Bedömningen börjar kl 12.00
Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel 070-6680522
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 8 MAJ
Anmälnings avgift kan betalas på plats eller sättas in på:
Bankgiro 164-0739 eller betala på plats.
Valpklass 50:- Veteranklass 150:- Övriga klasser 300:Servering finns i isladans värmestuga.

Veterinär Gertrud Burman från djurkliniken i Skellefteå
kollar bl.a ögon, patella och vaccination mm.

Hundägaren och barn upp till 15 år går in på mässan gratis. Övriga betalar entre 150 kr
Kom och besök Norrlands stora Jakt & fiskemässa.
www.utemassan.se facebook sök på utemässan i lappland.

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: 070-574 49 20
e-post: tommy78550@gmail.com
Bifoga intyg om Championat från SKK.
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Vinbeställning

Kom ihåg att tydligt ange namn,
telefonnummer och leveransadress.

Gör så här när ni beställer SSF-vinerna
Urogallo (rött) & Tetrix (vitt)

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: tommy78550@gmail.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.

6 flaskor:
Pris per flaska är 98 kr

Nyhedtu!cerar

12 – 24 flaskor:
Pris per flaska är 95 kr

Nu intro
in:
vi ett vitt v

Mer än 24 flaskor
Pris per flaska är 92 kr

Tetrix
(orre)

Leverans
När pengarna inkommit på kontot paketeras
vinet i kartonger inom fem (5) arbetsdagar.
När det gäller transporten bör det inte ta mer
än max 2 dagar söder om Sundsvall.
Smaklig middag! SSF riks
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Hundutställning
Mora 7 februari 2015.

Konstigt nog så var det inte så många
minusgrader som bruklig när Mellansverige hade sin årliga vinterutställning
i Mora. Av gammal erfarenhet hade vi
därför förlagt utställningen inomhus
vid Ridklubbens anläggning. Fint väder
på morgonen och en svag vind gjorde att
någon sade ”typiskt” nu när vi ska vara
inne för en gångs skull. Tongångarna
ändrades ganska snabbt då vinden tilltog allt eftersom och innan det hela var
över så var det i det närmaste snöstorm
med bitande kyla därute så de flesta
var nog nöjda med valet av plats denna
gång.

Segrarna i respektive klass

Den som drog det längsta strået och som fick BIS
denna dag blev Norrbottenspetsen Odensalaskogens Zikos-Jocke med den strålande glade ägaren,
Harry Eriksson, Grattis!
Båda hanarna blev också BIR i respektive raser!

Trettioen hundar
Trög inledning på anmälda hundar var det men som
tur var så tog det fart på slutet och det landade med
att 20 norrbottenhundar och 11 finnspetsar blev
anmälda. Märkligt nog, fler norrbottenspetsar än
finskpetsar, något som jag tror vi inte varit med om
förr.
Öronbedövande livat blev det och hundskallen fördubblades när dom studsade mellan ridhusets väggar under den första timmen. Sen lugnade det ner
sig ordentligt och domaren Arvid Göransson kunde
lugnt och sakligt göra sig hörd i sina bedömningar.
Bästa finnspetstik
Bästa finnspetstik blev junioren Furuhedens Sissi,
äg: Bertil Modig från Alfta. Bästa tik bland nobsarna var också en junior, Kälabäckens Mysan, äg:
Torbjörn Österman, Hammerdal.
Hanarna
En hannarnas kamp blev det då ringen äntrades av två snygga representanter från vartdera
laget, båda hade tävlat i jaktklass så värdigare
motståndare kunde knappast önskas inför den avgörande striden. Från ena ringhörnan, Finnspetsen
Spetsbackens Kimo, äg: Martin Karlsson, Alfta.
I den andra, Norrbottenspetsen Odensalaskogens
Zikos-Jocke, med ägaren Harry Eriksson från Krokom.

SE UCH BG Milla

SE UCH BG Milla
En som också strålade av glädje var Tommy
Lannemar, Djura. Hans vackra Norrbottenspets BG
Milla kan numera titulera sig som SUCH då hon
kammade hem den sista inteckningen för att fullborda Championatet, grattis till er också!
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Tack till...
Vi tackar domaren Arvid Göransson, ringsekreterarna Monika Hoffman/Anna-Carin Rydstedt och
den alltid så förträfflige utställningsansvarige, Kjell
Welam för ett utomordentligt gott arbete!
Resultatlistan i sin helhet på
www.ssf-mellansverige.se eller
www.tradskallare.se
			
Ronney Skoog

Best In Show

Odensalaskogens Zikos-Jocke
Äg: Harry Eriksson

Ordf. Björn Sinders blir så glad över BG Millas SUCH att han
tar henne i famnen. Första gången som han varit så nära den
rasen... Alla undrar, sidbyte på gång???

Erika Bergmark och Raya
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Rapport
från Mellansverige

områden och bra kvalité på våra hundar. Vi har
också brutit den nedåtgående trenden med
medlemstapp som alla lokalklubbar verkar ha
drabbats av de senaste åren och kan även där ståta
med en försiktig höjning av medlemsantalet.
Vi får hoppas att detta håller i sig och det känns faktiskt som det börjar bli lite nytändning hos många.
Efter många år av riktigt dåliga fågelår ser vi att det
börjar reparera sig även på den fronten och kanske
är det en av anledningarna till att fler och fler ser
positivt på vår jaktform igen.

Det som varit.

Dags för summering av jaktåret som
varit. I vanlig ordning blev det en hel
del kvar att önska, inte minst med fågeltillgången. På vissa delar i vårt område
var det skapligt med fågel medan vissa
andra var nästan fågeltomma. Ojämnt
alltså. För egen del så hade jag oturen
att just mitt område råkade befinna
sig i det sistnämnda vilket betydde att
injagningen av unghunden inte alls fick
den flygande start som jag räknat med
då man hade förra årets goda föryngringar i tankarna i början av hösten.
Bara gammelfågel som konsekvent
vägrade sitta kvar mer än något enstaka
skall. En hel del skall har det ändå blivit, ska väl dock tilläggas att det varit
både det ena och andra som blivit föremål för valpens ivriga och tappra försök
att få något att ramla ur träden.

Årsmöte/Utställning
Februari för oss i Mellansverige betyder årsmöte
och som brukligt en bitande iskall utställning.
Med facit från förra årets lyckade drag att ha
Riksårsmöte och Riksutställning under en och
samma dag, testade vi även detta koncept på vårt
eget årsmöte och utställning. Förr om åren har det
alltid varit så att årsmötet har varit på lördag och
utställningen på söndag. Tanken har varit att se om
fler passar på att gå på årsmötet när dom ändå är på
plats. Några fler som kom på årsmötet blev det väl
inte men rent arrangörsmässigt kändes det bra att få
allt klappat och klart samma dag.
Årsmötet
Mötet som denna gång ägde rum i gula
villan på ridhusområdet startade med kaffe och
smörgås en stund efter att utställningen var avklarad.
Sedvanliga mötesförhandlingar avklarades,
verksamhetsberättelse samt ekonomi godkändes och
styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Som exempel kan nämnas den gången, alldeles i
början av hösten då ett av valpens bästa skall kunde
höras över markerna. Ja herregud tänkte jag när jag
hörde hur hon med stigande intensitet skallade en
bra bit bort. Husse nästan rodnade av lycka, benen
skakade och jag kunde nästan känna att nackhåret
reste sig när jag kom närmare, så bra lät det. Det tog
en bra stund att ta sig in på ståndet som också flyttat sig några korta bitar. Så här i efterhand kan man
bara skratta när man tänker tillbaka och hade någon
varit i närheten med en kamera för att fota husses
ansiktsuttryck när han inser att objektet för uppståndelsen bara var en lavskrika så hade nog årets
bild varit ett faktum.

Styrelsen som valdes:
Ordföranden:................................... Björn Sinders
Sekreterare:......................................Ronney Skoog
Kassör:..................................... Tommy Lannemar
Vice ordf.................................... Anders Albinsson
Ledamöter:......................................... Kjell Welam
Suppleanter:.... Kjell-Åke Axelsson och Per Persson
Nämnas kan att den positiva trenden med fler startande på jaktprov och ökat medlemsantal fört med
sig att vi vill bereda möjligheten att fler ska kunna
starta på prov. Därför kommer antalet utlysta jaktprov att öka något till kommande höst.
Prisutdelning
Kampen om den åtråvärda plaketten ”Årets
Skällande Fågelhund” blev en rafflande historia.
Med endast 3 poängs skillnad kunde Jonas
Nederberg från Malung, med sin utomordentliga Norrbottenspetstik Lybergets Kelly bärga

Framtiden
Glädjande nog kan vi se en blygsam höjning av
antalet jaktprovsstarter, både de utlysta och på de
rörliga proven. Resultatmässigt har det också sett
riktigt bra ut vilket kan förklaras med goda prov28

segern, 216 p. Jonas och Kelly är kända sen tidigare då de blev våra representanter i höstens Skallkungstävling där de hamnade på en fin 6:e plats.
Kelly kommer för övrigt från Jonas egna uppfödning och båda fick välförtjänta applåder av den
samlade skaran. Stort grattis till dessa båda fina!!
Den som slutade tvåa, 213 p och som snöpligt
fick stryk med dessa futtiga poäng var också en
Nobs, BG Milla med ägaren Tommy Lannemar,
Djura. Tommy var glad ändå, höttade med näven och lovade att komma tillbaka till nästa år.
Följande tre i prislistan var finnspetsar, 3:a Furuhedens Sirpa, äg: Hans Jemth, Orsa 183 p. 4:a Barr äg:
Maria Stark, Älvdalen 155 p. 5:a, gamla trotjänaren
Tallens Chilla Äg: Johan Nilsson, Storfors 137 p.
Protokollet från årsmötet finns att läsa på vår hemsida. www.mellansverige.se

spetsar. I vanliga fall har det mestadels varit tvärs om.
Det är väl så att fler och fler har fått upp ögonen
för rasen som på senare tid nått allt fler framgångar
inom såväl jakt som utställning vilket vi har att tacka
många av våra uppfödare för. Ett långsiktigt arbete
med att förbättra en ras är utomordentligt viktigt
och därför bär även valpköpare ett stort ansvar med
att arbeta för och bibehålla artens ursprungliga syfte.
Oroväckande är de rykten som säger att andra krafter börjat jobba i egna syften för att styra egenskaperna mot andra mål. Att ens klampa in och kanske
delvis förstöra många, många års arbete. Huu, jag
ryser inför detta som med mina ögon mätt, kan ses
som snudd på ”justitiemord”!!
Mer om utställningen i separat artikel.

Lev väl!
Ronney Skoog

Utställning
Av gammal erfarenhet vet vi att utetemperaturen
av någon konstig anledning legat runt -20 gradersstrecket just den helg som vi har utställning. Inte
så trevligt alla gånger och kanske har det även varit
avskräckande för många. Av den anledningen hyrde
vi därför nu in oss i ridhuset till glädje för de flesta.
Troligtvis kommer vinterutställningen i Mora även i
fortsättningen komma att hållas där.
Antalet anmälda hundar såg till en början väldigt skralt ut men siffrorna rättade till sig någorlunda och slutade med 31 anmälda hundar.
Anmärkningsvärt att notera är att av de 31 hundarna var 20 stycken Norrbottenspetsar och 11 Finska

Jonas Nederberg mottar plakett Årets Skällande Fågelhund

Kälabäckens Mysan. Ägare Torbjörn Österman, Hammerdal

29

Sörlidbäckens Iskka fick springa
långt innan dagen kunde krönas
med en tjädertupp.
Foto/ägare: Jan Andersson, Ljusdal

Tjäderlekens Kaxi

Kaxi under en av årets sista jakter.
Bilden är tagen utanför Ånäset i
Västerbottens län och trots att vi
såg en del fågel utan resultat den
dagen hade vi det riktigt trevligt ute
i skogen.
Fredrik Glas
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Hur väljer man valp
Alla valpar i en välmeriterad parning blir inte
stjärnor, men nöter man på så brukar man i alla
fall få till en rejäl jakthund. En hund som har stor
jaktlust brukar även om den är stendum till slut
lösa koden med de svårflörtade fåglarna och bli en
riktigt god jaktkamrat.
Därtill vill jag citera en uppfödare från Åsele,
nämligen Berith Johansson, "En hund nedärver
inga titlar", det vill säga att titlarna skapas genom
en enträgen jaktträning. Det finns fortfarande ett
litet klientel som tror att en hund "bara ska kunna
allt" från början. De hundarna existerar, men är
väldigt ovanliga.

Några ord från

REDAKTÖREN
Nya tag stundar under 2015 års
klubbarbete. Styrelser är ombildade och
förhoppningsvis känner de av en stor
arbetslust. Den ekonomiska mjölkkon
utställningarna, har på vissa håll
börjat visa på en god uppgång. Vi kan
bara hoppas att gråfågeln följer samma
barometer under vårens föryngring...

Vill man få bevis på en hunds jaktförmåga så finns
nya rasdata att tillgå.

De flesta uppfödarna får sina valpar under vårkanten och den stora frågan är som vanligt valppriserna. En het potatis som i det stora hela inte har
någon betydelse. Det skiljer endast någon tusenlapp på den mest meriterade parningen kontra den
omeriterade. Idag får man betala cirka 12-14 000
kronor för en välmeriterad finskspets. För en norrbottenspets blir det ett par tusenlappar till. Ett tips
från mig är att inte titta på prislappen när du väljer
hund. Köp den hund du tror mest på, eftersom den
stora kostnaden kommer efter valpköpet. Man kör
ju mer bil än en taxichaufför hela hösten.
Min första skällande fågelhund köpte jag helt utan
efterforskningar för en billig peng, vilket senare
skulle visa sig vara den dyraste hunden i världshistorien...
Hunden var helt värdelös, latare jycke får man leta
efter. Den behövde fågelkontakt hela tiden för att
hålla uppe söket. Gick man fågeltom pyste ångan
ur den helt. Trasiga kängor och en halvt utnött bil
var allt den bidrog med. Fokus låg till sist på hur
många tusentals kronor den hade kostat mig, för
att inte nämna alla timmarna av frustration. Det
var då jag började studera stamtavlor och insåg att
man kan undvika de värsta blindskären genom att
läsa på en smula.
Därefter ringde jag Björn Karlsson i Vilhelmina
och fick köpa en valp. Sedan var det ovidkommande hur många tusenlappar det rann ner i jakten varje säsong. Jag fick valuta för pengarna,
med råge...

www.tradskallare.se/vårahundar/rasdata
Alla delmoment på jaktproven finns tydligt angivna på rasdata. Har föräldrarna återkommande
låga sökpoäng bör man enligt min mening ta sig
en funderare på om de är goda avelsindivider. Det
kan naturligtvis finnas förklaringar till varför en
hund ligger inom provgruppens synfält hela provet, men sker detta återkommande har den oftast
en obotligt bokstavskombination, nämligen: LAT.
Sökets poäng är inte bara farten i benen och vidden, utan också sökmönster och förmåga att finna
fågel med mera. Det är viktigt att poängtera.
Därefter kan man titta vidare i tabellerna och
skapa sig en föreställning om hundens övriga förtjänster.
Ring gärna runt till domare som sett hunden i skogen, de brukar dela med sig av sina erfarenheter.
Allt kommer nämligen inte fram i bedömningsprotokollet.
SSF:s avelsråd är ett mycket bra bollplank och
kan komma med relevanta åsikter om parningar
de rekommenderat.
Det finns ett talesätt bland smålänningar som jag
djupt fick erfara vid mitt första valpköp:
"Man har inte råd att köpa billigt".

Göran Hellström
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Riksutställning och Riksårsmöte 2015
SSF Medelpad inbjuder till Riksårsmötet och till Riksutställningen 2015
för Finsk spets och Norrbottenspets

Lördag den 18 april 2015
Hotell Hammarstrand,
Hammarstrand
(tidigare annonserad plats är ändrad!)
Riksutställningen har dubbla ringar, en för Norrbottenspets och en för Finsk spets.
Registrering kl. 08.00. Utställningen startar 09.00 med valparna först.

Domare Finsk spets: Pekka Kortekangas (Finland)
Domare Norrbottenspets: Ewa Widstrand
Efter utställningen bjuder vi in till en kul och intressant föreläsning av tjäderforskaren
Eric Ringaby. Eric släppte under 2014 boken

”Tjäder – bland skogsbruk, rävar och andra jägare”.
Passa på att få Din bok signerad av Eric!

Efter Erics föreläsning håller SSF riksfullmäktige.
I anslutning till fullmäktigemötet kommer Pekka Kortekangas från den Finska Spetsklubben, SPJ,
att göra en genomgång av den Finska spetsens exteriör.

Mer information om denna ”trädskällardag” kommer på
www.tradskallare.se • www.ssf-medelpad.se

Föreläsning av
n
tjäderforskare
Eric Ringaby!
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Jaktvecka

kunde konstateras som ”riktig fågel”. Efter omflyttning lite närmare Tommy / Milla fanns ett område
som såg intressant ut. En halvtimme senare på det
nya området drog Taiga igång ett rejält skall 160 m
bort. Det lät verkligen bra och domare som man är
så kunde jag klocka henne på drygt 90 skall/min. Åå
herreminje, såå bra hade jag aldrig hört henne förr.
Det värmde gott i husses hjärta när jag närmade
mig. Det jag kan säga är att värmen avtog betydligt
när jag kom fram och såg den där lavskrikan som
flyttade sig tre meter åt gången mellan träden. :-)
Några fler ”ej konstaterade” hann vi också med
innan vi avbröt för dagen.
Bra fart på valpen, men med något kort sök ännu,
mestadels inom 70-100 meter och vid enstaka
fågelkontakter, drygt 150 m.

med Norrbottenspetsträff

Mattias Åkerstedt har bjudit in valpköpare efter Pötbobäckens Gry helgen
27-28 september till Umnäs som ligger
mellan Storuman och Tärnaby. Ronney
Skoog har Skarnäppens Taiga och han
ringde mig och ville ha lite ”trevligt”
sällskap under veckan. Jag själv har en
avkomma efter Mattias tidigare tik,
Pohjanukon Kea, som är mormor till
BG Milla.

Onsdag, Kattogelnäset
(Tommy / Milla)
Vi åkte till områden där jag varit på ”Trädskällardagar” med Leif Ögren. Det fanns inte mycket av
skogen kvar utan kalhyggen i flera km. Otroligt bra
marker tidigare men nu ville man bara åka därifrån.
Milla hittade till slut en tjäderhöna som satt i 2 minuter och kom flygande över huvudet utan att sätta
sig inom hörhåll. På eftermiddagen var det orrar i 2
timmar utan resultat men många förnyade.
(Ronney / Taiga)
Taiga jobbar på ganska bra och efter en ½ timme
kommer bästa chansen. Hör hur en höna kacklar
till och kommer flygande. Den träar i en gran ca 40
meter från mig och inom några sekunder kommer
Taiga och börjar skälla. Att hon har ögonkontakt
kan man både se och höra på henne. Allt är helt

Med stora förväntningar åkte vi upp på måndagen.
Kortfattade anteckningar, skrivna av var och en ur
våra egna dagboksanteckningar.
Tisdag, Nyängsliden
(Tommy / Milla)
Det började mycket bra med en tjädertupp som satt
i över 30 minuter. Tyvärr felmarkerade Milla så det
blev en stötning för i bästa fall få ett bra förnyat.
Den tuppen flyger än. Smög därefter bort två tjäderhönor i tät ungskog.
(Ronney / Taiga)
Mina förhoppningar om täta fågelkontakter och vilt
i säcken för valpen som i dagarna skulle bli 10 månader fick sig en rejäl törn efter de första 2 timmarna. Lite gläfs här och där blev det väl men inget som

Skarnäbbens kennelträff
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perfekt förutom en sak, jag ser inte fågeln som
skyms av en gren från trädet framför. Trots koll i
kikarsiktet är det omöjligt och efter en dryg minut
eller två försöker jag röra mig någon decimeter åt
sidan. Om det var det eller att hon bara bestämt sig
för att flyga vet jag inte men att det kändes jäv...t
tungt kan jag lova. Hon får senare tag i 2 tuppar och
några ”ej konstaterade”, ingen ville sitta.
Torsdag, Björkkullarna
(Tommy / Milla)
Det blev 4 st Ej konstaterat. Fåglarna satt som längst
3 minuter. Tyvärr blir det falskskall men det skäller
mycket bra. Trött och sliten Milla fick bara jaga på
fm.
(Ronney / Taiga)
En del småfågelskall och några mer giftiga
påstick och korta skall som resulterar i
bullrande fågelvingar är väl det som händer
under dagen. Grämer mig fortfarande sedan i går.
Mattias anländer sent på torsdagskväll.
Fredag, Mattanjau
(Tommy / Milla)
Första dagen med regn. Även där är det kalhyggen.
Ingen fågel. Vi borde gått i reservatet med facit i hand.
(Ronney / Taiga)
Taiga fick omgående tag i en orrkull, men den drog
iväg över ett hygge på direkten. Senare, ståndskall i
två omgångar. Båda gångerna ensamma orrtuppar,
skalltiderna höll sig runt minuten innan dom kom
flygande över mitt huvud. De va då väl f-n!
Ja just ja, något småfågelskall blev det också.
Mattias åkte på ”kronans mark” och
hittade
fågel
men
ingen
ville
sitta.
På eftermiddagen anslöt Anders Hedlund med
Casper, Ewert Lundström med Sunna, Viktor
Risberg med Milou och Oskar Aspman med Mylta
och även Rickard Johanssons tik Vittra.
Lördag, Nyängsliden:
Blåst redan på morgonen som
övergick till stormbyar. Korta fågelkontakter för både Milla och Taiga innan vi avbröt.
Flera av de övriga i det nytillkomna gänget hade haft
fågelkontakt men inget skjutet. Kvällen avslutades
med god middag och dryck som Mattias bjöd på
i ett strömlöst Umnäs. Tur att det finns gasolkök.

Mattias Åkerstedt med Skarnäbbens Nea,

Ewert Lundström med Skarnäbbens Sunna,

Söndag var hemresa.
Tommy Lannemar och Ronney Skoog
Skarnäbbens Theia

34

Jakthelg

i Dalsvallen, Härjedalen

På hundutställningen i Vemdalen lottar
man på startnumren ut ett två dagars
jaktkort med boende ovanför Dalsvallen
i Härjedalen till vinnaren.
Vid utställningen i november 2013
ställde jag ut Vintuvas Mikko och Peter
Wallin ställde ut Uppflogets Wipp. När
det var dags för lottning drog Peter &
Wipp hem vinsten. Innan vi åkte
hemåt Idre igen så pratade vi en stund
med Lennart Jönsson och han frågade då
om vi inte kunde skriva ner några rader
om jakthelgen så här kommer en liten
jakt historia…

I slutet av oktober 2014 en lördags morgon packade
vi bilen och drog iväg nord öster ut mot Härjedalen.
Vid niotiden var vi framme vid kojan efter ungefär tio mils bilåkning. Dessvärre var det både tjock
dimma och ösregn, det såg inte alls lovande ut trots
att prognosen visat något annat! Så vi började dagen
med att koka kaffe, äta bullar och studera kartan
över jaktområdet inne i stugan med gasolkaminen
på full värme.
Men framåt tio-elvatiden klarnade det upp och
lagom tills när solen kikade fram mellan molnen
begav vi oss ut i skogen med bössor, hundar och
matsäckar. Peter gick rakt norrut från stugan med
Wipp och jag drog mig mer österut med Ronja.
Skogarna runt stugan erbjöd på allt från ungskog,
täta gran områden, tall hedar till fjällbjörkskog och
även stundvis utsikt mot Sonfjället och
Lofsdalsfjällen.

Efter en stunds jakt gick jag upp en järptupp som
satte sig i en tall ca trettio meter bort, de blev inget
skott med bössan utan den här gången blev det
kameran som användes. Samtidigt hördes det
ståndskall bortifrån Peters håll och en stund senare
en snärtig smäll ifrån en 22 wm kula. Strax därpå
kom ett mms med en bild på en tjäderhöna och
unghunden Wipp, så en riktigt trevlig start med
andra ord.
För min och Ronjas del så dröjde fågel kontakterna
tills framåt lunch tiden, då Ronja hittade några
grupper med tjäder hönor. Tyvärr var dom inte alls
medgörliga utan satt endast kortare stunder innan
de bytte träd eller kommun… Vid ett tillfälle kom
en av hönorna rakt emot mig och smidig som man
är och i tron på att man kan bli ”osynlig” mitt på en
öppen tallhed kastade jag mig ner på mage i den väl
regnmättade mossan. Hönan köpte dock kamouflaget och träade i en tall 30 meter rakt bakom mig.
Ronja gjorde ett långt förföljande men nådde inte
riktigt ändå fram, utan bestämde sig för att markera
en tall fem meter till höger om mig istället. Så när
jag vänt mig om och satt mig upp hade jag en
skällande finne på ena sidan och en lugn tjäder höna
sittande öppet långt ut på en gren rakt framför mig.
Även denna gång fick det bli kameran som fick göra
jobbet.
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Söndagen erbjöd halvklart väder med måttliga och
kalla vindar, så efter att vi ätit frukost och städat ur
kojan skjutsade jag Peter och Wipp ner till den västra delen av marken. Själv åkte jag och Ronja
tillbaka och utgick ifrån kojan och jagade oss ner
emot de andra.
Första timmarna hittade vi endast resterna av en
tjädertupp som troligtvis mården slagit och gömt
under mossan och burit upp delar av i en mindre
gran. Någon mård lyckades vi dock inte hitta igen!
Strax innan vi möttes inför lunchen hittade Ronja
några orrtuppar men ingen av dem träade inom
rimligt avstånd. Peter hade där emot lyckan med
sig och han hade fått skjuta en orrtupp efter ett bra
jobb av Wipp.
Även denna lunch bestod av köttsoppa och kaffekokning. Därefter begavs sig Peter mot stugan för
att hämta bilen och jag jagade mig lite längre ner
mot vägen för att sedan bli upplockad.
När jag kommit halvvägs ner mot vägen fick jag
höra Ronja skälla ståndskall i ett parti med gles
gammal tallskog. Men även denna gång tystnade
skallet efter bara några minuter. Det blev dock förnyat ståndskall en bit längre ner mot vägen och med
tanke på hur Ronja öste på var jag säker på att det
var en tjädertupp som hon såg och skällde på. Men
efter en ansmygning med många omtag fick jag till
sist syn på fågeln och kunde komma till avslut och
äntligen få belöna hunden med en orrhöna i alla fall!
Kort där efter kom Peter med bilen och vi kunde
påbörja våran resa hem till Idre igen efter en mycket
trevlig och bra jaktresa.
Tack från oss, Svante M & Peter W, Idre

Mitt på dagen sammanstrålade vi och åt hemlagad
köttsoppa till lunch och kokade lite kaffe i solskenet.
Därefter delade vi på oss igen och jagade på olika
håll ner emot kojan. Ronja sprang på en mindre
”pinntjur” som hon skällde på en liten stund tills
dem bestämde sig för att gå åt ett varsitt håll. Så för
tredje gången denna dag blev det kameran som kom
till användning istället för bössan.
En bit längre ner mot Dalsvallen kom vi i lite fågel
igen, det blev först endast några kortare ståndskall
men efter några förnyanden blev det till slut ett
längre arbete. Så efter en mödosam ansmygning i
den kuperande och täta blandskogen kom jag inom
håll och fick syn på en tjäderhöna i den tall som
Ronja stod och skällde under. Med en liten övertro
på min talang som frihandsskytt fick jag in hönan
i kikarsiktet och lät skottet gå… Sen pratar vi inte
mer om den saken!
Sista biten upp mot kojan uteblev fågelkontakterna
förutom några järpar som vi stötte iväg.
Peter och Wipp var redan tillbaka i kojan när jag
och Ronja kom fram, även dom hade haft en del
fågelkontakter med både tjäder och järpe på sin
kant. Till middag lagade vi älgskavsgryta och åt av
omeletten med kantarellstuvning som Peter tagit
med sig, och till det så hade vi en flaska av SSF:s vin
Urogallo. Därefter somna man skönt i kojvärmen.

Av: Svante Månsson
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Finskspetsvalpar
Väntas vecka 12

E. Röjmyrens Ante (2×1:a pris jaktprov, exellent uts)
(u. Röjmyrens Eija e. Kero)

U. Häggingåsens Nirpi (3:a jaktprov, VG uts)
(u. SEJCH Viterlidens Tepi e. SEUCH SEJCH NOUCH INTUCH Fort Hjort Jeppe)
Båda föräldrarna är patella u.a. och är fulltandade.
Parning rekommenderad av SSF:s avelsråd.

Niklas Stöök, Hammarstrand
Tel.. 070-2220532. Mail: niklasstook@gmail.com

Riksutställning och Riksårsmöte 2015
Lördag den 18 april
Hotell Hammarstrand, Hammarstrand

SSF Utställningar 2015
Lokalklubb		

Datum

Dag

Ort

Norrbottens Kust och Inland

7 mars

Lördag

Kalix

Nedre Norrbotten

21 nov

Lördag

Luleå

Västerbottens Lappmark
		
		

22 mars
14 maj
14 nov

Söndag
Söndag
Lördag

Åsele
Lycksele
Storuman

Jämtland/Härjedalen
		

23 maj
7 nov

Lördag
Lördag

Östersund
Vemdalen

Mellansverige		

8 aug

Lördag

Malung

Gävleborg

7 juni

Söndag

Alfta

Medelpad		
		

18 april
6 dec

Lördag
Söndag

Hammarstrand
Borgsjö
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Roger Hedlund SJövägen 152, 834 34 Brunflo Tel. 070-358 12 13 e-post: pauliden@hotmail.com
Vice ordförande
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 070-574 49 20 e-post: tommy78550@gmail.com
Vice sekreterare
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Ledamot
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot
Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com
Ledamot
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola, tel: 070-303 78 49 e-post: a-lars-@hotmail.com
Hedersledamöter
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, 076-111 49 05, e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 070-267 20 20 e-post: matti.torvela@metso.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 korpilombolo, tel: 0977-10233, 070-579 37 65 e-post: assar.tieva@mejl.se
Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com
Bengt Wahlin, Mycelievägen 48, 903 39 Umeå, Tel: 070-585 56 55, e-post: bassbengt@yahoo.se
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Medlemskommité
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
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: 070-597 35 50 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: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 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
Valberedning sammankallande
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
Specialklubben för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordf: Roger Strandelin Klarinettstigen 6 , 98235 Gällivare 0970-15229 mob 070-2626325 mail: roger.strandelin@gmail.com
Sekr: Kent Renlund Abborrv. 5 98334 Malmberget 0970-20033 mob 070-1317483 mail: rekema@telia.com
Kassör: Michael Holmberg Ytterv.56, 93631 Boliden 0910-580520 mail:Michael.Holmberg@edskelleftea.se
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, tel: 0923-133 90/070-5759390, e-post: amorin@live.se
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: tordisak@gmail.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Anna-Lotta Dahlberg Granträskmarkv 31 946 40 Svensbyn Tel: 070-282 53 49, anna_lotta@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: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman tel. 070-9206205, e-post peter.persson@storuman.se
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 30 Näsåker, tel. 070-6223177, e-post rovdjursjakt@gmail.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, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. 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@valmet.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Martin Karlsson Skindravägen 14 822 91 Alfta 070-624 60 77 gammeltuppen@outlook.com
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: 070-574 49 20e-post: tommy78550@gmail.com
Sydsverige Postgiro: 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: lottalindqvist@telia.com
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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura
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STORUMAN TRYCKERI & REKLAM AB

Foto: Svante Månsson

