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Ett
intelligent
aktivt
hörselskydd

Den mjuka regleringen av hörselskyddets nivåberoende funktion ger användaren en mycket behaglig ljudåtergivning och mindre irritation. Den
unika digitala ljudkretsen eliminerar det vassa ljudklipp som kännetecknar
funktionen hos många nivåberoende hörselskydd på marknaden.
Hjässkudde i smutsavvisande material. Stålbygel för jämnt tryck under
längre perioder. Utbytbara skal. På/av och volymjustering. Batteri och
kåpskalsbyte. Kolvutfasning. J22 jack för comradio och hundpejl. Hopvikbart.
Drifttid ca 600 timmar. Batterityp, AAA (2x1,5V). Vikt 318 g.
Hörselskyddets dämpningsvärden och bullernivå har testats och godkänts enligt EN 352-4 2001,
EN 352-6 2002 och tillämpliga delar av EN 352-1 2002.
ord. pris: 1.495:-

Kampanjpris NU endast 1.295:ÖPPETTIDER:
Vardagar ................ 9.30–18.00
Lördagsöppet .......... 9.30–13.00

Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25. www.delsbovapen.se
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Ledare

Innehåll Nr 2 • 2006

Juni månad och jag hoppas Ni njuter i fulla drag
av att solen skiner och att
semestern närmar sig med
stormsteg...
Ledaren som fört övrigt
skrevs en kall och regning
aprildag behandlar främst
de tre möten som jag medverkat
i under vårvintern.

• Klubbnytt
• Riksutställningen
• Nya champions
• Rapport från lokalklubbar
• Jaktprov/Utställningar

Ordf. Åke Jonsson

• Resultat
• Predatorkampanj

Vinterdagarna i Finland
Som jag skrev i senaste ledaren så såg jag fram mot
att besöka de ”Finska vinterdagarna” vilka i år hölls
i Kajaani, en stad av Gävles storlek i nordöstra
Finland ca 10 mil från ryska gränsen.
För att klara av konversationen med våra östra grannar hade jag turen att ha med mig Lauri Keränen
och vi startade resan från Hälsingland en fredag
förmiddag i mitten av mars. Resan gick till Umeå
där vi tog båten över till Wasa sen vidare i bilen till
Ulivieska där vi mitt i natten mot lördag välkomnades i hemmet hos Jorma Ängeslevä med ”kvällsfika” innan sömnen välkomnades av oss alla.
Lördag förmiddag fortsatte bilfärden fram till
Kajaani och 85 mil bakom ratten plus ett antal
sjömil på båt var avverkade.
Årsmötet som hölls på lördag eftermiddag var en
upplevelse på tre timmar indelad i tre akter om vardera ca en timma. Första timman bestod av tal från
en mängd andra rasklubbar, kommunpolitiker från
Kajaani och även ett kort tal från undertecknad.
Timma nummer två bestod av en enda lång prisoch utmärkelseutdelning som sen övergick i en
timma av mötesförhandlingar som jag av förklarliga
skäl inte förstod ett dyft av.

Annonsprislista
Pärmsida ................................... 1500:1/1 sida ...................................... 1000:1/2 sida ........................................ 600:1/4 sida ........................................ 350:Hundar till salu . ........................... 300:Om parning rek. av avelsrådet 50% rabatt
Ansvarig utgivare
Åke Jonsson
Råsjö
820 40 Järvsö.
Tel 0651-490 46
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23
923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Ståndskall utkommer med fyra nummer per år.
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Handskrivet Ståndskallsmaterial
skickas till sekreteraren!

Tiden mellan mötet och supén ägnades åt bastubad,
Lauri och jag hade fått ett rum som innehöll bastu!!
Supén senare på kvällen var mycket trevlig och eftLedare forts. sid. 7

Omslagsfoto: Årets Skällande fågelhund
Röjmyrens Zita. Ägare: Rolf Eriksson


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
2/2006 ...................10 maj ............................................15 juni
3/2006....................10 augusti........................................15 september
4/2006....................10 november...................................15 december
1/2007....................10 februari.......................................15 mars
Manus skickas på diskett eller via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

e-post: standskall@it4unet.se
Med inskickade bilder bifogas ett adresserat och frankerat kuvert om bilden ska
returneras. Skriv också namn på hundar och ägare som synd på bilden.
OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.
Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå. E-post: bengt.per@telia.com


Finskspetsvalpar
Väntas vecka 20
e. Latanjarkas Ruff S29860/2003 (e. SUCH Rosko, u Ailatis Mirva)
u. Rahan Raki S33831/2000 (e. SJCH Ukkos Sisu u. Rahan Rana)
Per Lundgren 0960-10507, 070-664 95 70
e-post. per.lundgren@arvidsjaur.se

Finskspetsvalpar
Väntas vecka 23
e S 37177/2001 Korvenpellon Timu, 2st 1:pris på jaktprov, cert på utställning
u S 36438/2002 SUCH SJCH Katajhaan Jurla
Tjäder fightens kennel
Berith Nordin 0941-10716

Finskspetsvalpar
Väntas vecka 29
e. S34354/98 Ailatis Appo
u. S28689/99 Våtsjöbergets Kita, Skallkungsvinnare 2004, 4:a NM 2005
Parning rek. av avelsrådet
Våtsjöbergets Kennel
Roger Nilsén Tel. 0224-920

Finskspetsvalpar
Väntas vecka 24
e Råsjöskogens Kefir S15826/03 (e SUCH Röjbackens Krabbe u SJCH SUCH Råsjöskogens Jolin)
u Fnöskbergets Piki S38651/2001 (e SJCH SUCH Friesgårdens Keiju u SUCH Ailatis Kita)
Parning rek. av avelsrådet
Lars Wiman 0270-36187 070-693 27 68
Latanajarkas Mira

Odensala skogens Kasper
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Upprop till
hundägare!

annat utställningskataloger. Om man planerar att
tävla eller avla utomlands är det ett måste att rätt
ägaruppgift finns.
Du som använder Din hund i avel är det bra om
presumtiva valpköpare kan få kontakt med Dig och
detta får det lättast om Du är registrerad som ägare.
Blankett för registrering finns att hämta på
SKK:s hemsida.
Kan även beställas hos sekreteraren.
Det är viktigt att Du samtycker till att uppgifterna
finns tillgängliga på SKK:s hemsida,
då uppgifterna är tillgängliga dygnet runt.

SKK:s hundägarregister
Många hundar saknar uppgift om ägare i SKK:
s hundägarregister. Ägarregistrering i SKK:s ägarregister av viktig av många skäl.
Ett av de viktigaste skälen att ägaruppgift finns är
när en hund springer bort och upphittaren inte kan
få kontakt med ägaren, då någon sådan inte finns
i registret.
Det är också nödvändigt vid produktion av bland

Utställningar 2006
5 augusti ..................Malung
25 november ............Arvidsjaur
25 november ............Vemdalen
3 december ..............Matfors

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu
Filen ﬁnns som Word och PDF. Kan man ej ladda ner
blanketten kan man vända sig till sekreteraren.

Klubb T-shirt
Vi inom SSF AC Kustland, har tagit fram en klubbtröja
med fräck design i svart med SSF-logga på framsidan.
Storlekar XS-XXL
Pris: 100:- + porto
Vi har även injagningskompendium,
tygmärken, klisterdekaler.
Beställning via telefon eller mail till:
Tommy Jonasson, Buberget 43. 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 Mail: tommy.093331066@telia.com

Ny e-post: standskall@it4unet.se
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Ledare forts...

Temadagar på Öster Malma
Mitten av april var tidpunkten för ytterligare
en resa, den här gången gick resan söderut till
Jägareförbundets mycket vackra HK på Öster
Malma där Kennelklubben höll temadagar för jakthundsklubbar. Bland de ämnen som var intressantas
fanns ”fågelinfluensan” och ”Djurens Rätts (antijakt)
kampanj”. Jägareförbundet och Kennelklubben
hade båda två den uppfattningen att jägarna, så
länge inget annat bevisats, kan känna sig trygga och
om det blir problem bland vilda fåglar så kommer
det att märkas först bland sjöfåglar.
Angående Djurens Rätts kampanj fick vi en mycket
nyttig lektion om opinionsbildning m.m. av en PRkonsult som arbetar åt Jägareförbundet. PR-konsulten betonar vikten av att vi jägare måste ”föra”
oss i umgänget med media eftersom organisationer
som Djurens Rätt m.fl. är mycket duktiga att utnyttja media för att smutskasta jägarkåren.
I dagsläget har dessa organisationer tummen i ögat
på andra jaktformer än våran men vi måste inse
att det är deras taktik att ge sig på en jaktform i
taget och på detta sätt undvika motstånd från hela
jägarkåren. Lyckas dom slå sönder en minoritet i
taget så kommer turen en vacker dag till oss och har
vi då inte ”stått upp” för dom andra så vilken kommer då att stötta oss.
Mediaumgänget uppfattar jag som så viktigt för
jägarkåren att jag kommer att ta upp det för diskussion i styrelsen.

erfesten lagom lång då utställning och hemresa väntade nästkommande dag.
Utställningen på söndag tänker jag inte skriva om
här i ledaren eftersom den behandlas i annan artikel, jag kan dock inte låta bli att nämna ”ryssen”
som kom för att ställa ut sina finnspetsar vilket väl
i sig inte är så konstigt men jag lyfte väl en aning
på ögonbrynen när det framkom att ”rödpälsarna”
användes som björnhundar och att 5 stycken björnar fälldes för dom hösten 2005. För att hinna med
båten från Wasa till Umeå var vi tvungna att påbörja
hemresan klockan 15.00 och då hade bara halva utställningen klarats av.
Klockan 07.00 på måndag morgon efter en massa
timmar bakom ratten var vi trötta men nöjda hemma från äventyret.
Till samtliga medlemmar bär jag med mig en hälsning från Antti Aarnio som är deras ordförande
samt en välkomsthälsning från Jorma Ängeslevä till
de ekipage som skall tävla på Nordiska Mästerskapen
i höst, tävlingen avgörs nämligen på Jormas hemmamarker och vad jag kan förstå så kommer Ni säkert
att träffa Jorma där.
Riksfullmäktige i Sollefteå
I månadsskiftet mars/april hölls vårt fullmäktigemöte, i år höll vi till i Sollefteå och mötet/mötena
förflöt utan problem och där de största frågorna
gällde dels provregelrevideringen som träder i
kraft till hösten 2007 och dels avelsrådens nya
”bekämpningsmetod” av epilepsi genom beräkning
av s.k. EP-tal. Det finns redan nu planer på att i
framtiden använda DNA-tekniken i kampen mot
sjukdomarna men där kommer även ekonomiska
aspekter in och vi vet därför inte när denna metod
kan vara en realitet.
För att möta behovet av utbildning i de ”nya”
provreglerna planeras en provledarkonferens någon
gång 07/08.
Även en exteriördomarkonferens planeras, den kommer tidigast att hållas 2009.
Vad gäller styrelsen så invaldes Thomas Jonsson från
Storuman som ledamot eftersom
Tomas Oskarsson frånsagt sig omval. Vi hälsar
Thomas Jonsson välkommen och tackar Tomas
Oskarsson för raka och genomtänkta beslut i styrelsearbetet. PS! Ryktet säger att Oskarsson ska åka
runt och stötta Skellefteå AIK under det år dom nu
spelar i högsta serien!?

§28 (människans rätt)
Avslutningsvis vill jag framföra min negativa syn på
dagens lagstiftning som kan komma att ”fängsla” en
av våra medlemmar för att han under jakt skyddade
sin hund genom att skjuta en varg.
I dagsläget vet vi att tingsrätten friade men att åklagaren beslutat att överklaga till högre instans. Av
erfarenhet vet jag att ju längre från verkligheten ett
beslut fattas ju tokigare brukar besluten bli, därför
bävar jag för vår medlems öde men hoppas ändå att
förnuftet i slutändan segrar.
Åke Jonsson

Finska kennelklubben bildades
1889 och hade som sitt mål att
anordna utställningar och jaktprov för att kartlägga den finska
spetsen och stövarraserna.


SUCH Spetsgårdens Riiku
S29352/2004
e. S18061/2002 Latanjarkas Riisk
u. S53645/2002 Lina
Ägare: Örjan Backlund, Hammarstrand
Uppfödare: Kjell Pettersson, Torpshammar
Jaktprov
051108 Degresjön
70 p
Utställningsmeriter:
051211 Matfors
CERT
060218 Bredbyn
CERT
060402 Sollefteå (Riksutställning) CERT

SUCH Tjäder fightens Izor
e Korvenpellon Timu s 37177/2001
u SUCH SJCH Bielites Ritza s 18524/98
Ägare: Lars-Bertil Lundberg Åsele
Uppfödare: Berith Nordin Åsele
Jaktprov
23/11 2005 1:a pris 80 p Åsele rörligt
Utställning
26/3 2006 Åsele
2/4 2006 Sollefteå
8/4 2006 Storuman

Cert
Cert
Cert
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Rapport från

Riksårsmötet

Verksamheten har bedrivits i enlighet med de riktlinjer och den målsättning som fastställdes
vid fullmäktigemötet i Piteå 2 april 2005.

Styrelsen har hållit 3 protokollförda möten. Löpande ärenden har handlagts av AU. Goda kontakter
upprätthålls med broderorganisationerna i Norge
och Finland.
Nordiska mästerskapet arrangerades av Norska
Spetsklubben i Ringsaker 4-6 november. Lagtävlan
vanns av det norska laget med 190 poäng, mot 167
för det svenska laget. Finska laget blev således trea
med 146 poäng.
Den individuella segern gick till Norge. Andraplatsen gick till Sverige och tredjeplatsen till Norge

Medlemstalet uppgick vid årets slut till 2010 vilket
är en ökning med 98 medlemmar från år 2004.

Vi får gratulera Norge till lagsegern
och till den individuella segern.

Antalet starter på våra jaktprov har minskat betydligt eller med 78 starter, medan däremot antalet
utställda hundar har ökat med 57, inkluderande
SKK-utställningar, samt avels- och uppfödargrupp.

Styrelsen tackar för det förtroende den
haft under 2005 och överlämnar verksamheten
till fullmäktige för bedömning.

i Sollefteå

Verksamhets
berättelse 2005

Sollefteå 2006 03 31

Klubbens likviditet är god och
uppvisar ett överskott.

Åke Jonsson
Krister Mattsson, Jan Dahlin
Bengt-Olov Norberg, Börje Svensson
Tomas Oskarsson, Ove Sjöström

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte
handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Specialklubben för
Skällande Fågelhundar.
Vi har granskat resultaträkningen, balansräkningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Specialklubben för Skällande Fågelhundar för år
2005.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årssammanställningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Malung den 21 februari 2006
Leif Nilsson, Inge Groop

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot har handlat i strid med
föreningens stadgar.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Resultaträkningen och balansräkningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.


Rapport från

Riksårsmötet
i Sollefteå

Klubbnytt
Vid årsmötet valdes
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Valda sedan tidigare:
På det konstituerande mötet valdes
Vice ordförande:
Vice sekreterare:
Arbetsutskott:
Ansvarig utgivare, Klubbtidningen:
Medlemmar i avelskommittén:

Åke Jonsson
Krister Mattsson
Jan Dahlin
Thomas Jonsson och Börje Svensson
Ove Sjöström och Bengt-Olov Norberg
Thomas Jonsson
Ove Sjöström
Åke Jonsson, Jan Dahlin och Krister Mattsson
Åke Jonsson
Birger Backebjörk, Roland Lundgren, Per-Ove Bergman,
Rickard Näslund och Alf Borgström

Provregelkommittén:

Thore Öhgren och Bengt Persson

Exteriörkommittén:

Åke Jonsson, Ove Sjöström och Jan Dahlin

Dataansvarig:

Bengt-Olov Norberg

Hemsidan:

Webmaster – Karl-Erik Sivertsson
Ansvarig utgivare – Åke Jonsson

Resultatansvarig för utställningar:

Leif Hedlund

Utställningsansvarig:

Krister Mattsson

Kommittén för medlemsutveckling:

Börje Svensson

Priskommitté:

Thomas Jonsson

Valphänvisare
Norrbottenspets
Finsk spets

Assar Tieva
Daniel Byqvist
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Krister Mattsson

Årets Skällande Fågelhund
1.

e.
u.
Uppf.
Ägare
Prov

2.

e.
u.
Uppf.
Ägare
Prov

3.

e.
u.
Uppf.
Ägare
Prov

Röjmyrens Zita S36154/2000

Rahan Taiko
Lissi
Rolf Eriksson, Bureå
Dito
Vilhelmina
050819
Vilhelmina
050821
Porjus
051022
Porjus
051023

78 p
83 p
59 p
87 p

Summa

76,8 p

Poju S28685/99

Korvenpellon Jerry
Kolåsens Piira
John Wallberg, Tärendö
Dito
Porjus
051029
Porjus
051112
Porjus
051113

66 p
72 p
78 p

Summa

72 p

Mikko S34520/2002

Sampo
Jularbo´s Ajja
Gunnar Sundström, Aspås
Lars Lindell, Järpen
Vemdalen
050819
Vemdalen
050820
Offerdal
051010
Offerdal
051011

74 p
85 p
70 p
57 p

Summa

71,5 p

Stjärnskottspokalen
1.

Vikborgs Speja S29361/2004

2.

Tjäder ﬁghtens Izor S27133/2004

3.

Bratthögens Lizzi S10803/2004

u.
e:
Uppf.
Ägare
Poäng
Ålder

u.
e:
Uppf.
Ägare
Poäng
Ålder

u.
e:
Uppf.
Ägare
Poäng
Ålder

Latanjarkas Riisk
Kolgårdens Kira
Roger och Marianne Hellgren, Vikborg
Gunilla Falk, Jokkmokk
86p
577 dagar

Korvenpellon Timu
Bielitis Ritza
Berit Nordin, Åsele
Lars Bertil Lundberg, Åsele
80 p
586 dagar

Knaftskogens Caesar
Tjädervingens Turi
Nils Söderberg, Vemdalen
Sören Adill, Lit
77 p
698 dagar
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Tommy Pokal
1.
e.
u.
Uppf.
Ägare
Prov

Röjmyrens Zita S36154/2000
Rahan Taiko				
Lissi
Rolf Eriksson, Bureå
Dito
Vilhelmina
050819
78 p
Vilhelmina
050821
83 p
Porjus
051023
87 p
Summa		
248 p

2.
e.
u.
Uppf.
Ägare
Prov

Mikko S34520/2002
Sampo
Jularbo´s Ajja
Gunnar Sundström, Aspås
Lars Lindell, Järpen
Vemdalen
050819
Vemdalen
050820
Offerdal
051010
Summa		

3.
e.
u.
Uppf.
Ägare
Prov

Sörlidbäckens Aya S39952/2002
Tapion Paras
Kolgårdens Bessie
Göran Hellström, Storuman
Dito
Umnäs
050820
70 p
Åsele
050821
78 p
Åsele
051023
80 p
Summa		
228 p

74 p
85 p
70 p
229 p

Unos Minne
1. Latanjarkas kennel
Äg. Michael Holmberg.................. 23p
2. Sörlidbäckens kennel
Äg. Göran Hellström..................... 21p
3. Houtanens kennel
Äg. Assar Tieva............................ 18p
4. Råsjöskogens kennel
Äg. Åke Jonsson............................ 8p
5. Pötbobäckens kennel
Äg. Peter & Ulrica Johansson........ 7p
Mikael Holmberg tar emot vandringspriset
Unos Minne av ordf. Åke Jonsson

12

Jaktprovsdomare
1.
2.
3.
4.
5.

Krister Mattsson, Jokkmokk, Övre Norrbotten
Evert Lindberg, Arvidsjaur, Nedre Norrbotten
Ove Sjöström, Malmberget Övre Norrbotten
Lennart Jönsson, Offerdal Jämtland/Härjedalen
Lars Bäcklund, Gagnef
Mellansverige
Gunnar Thunander, Djura Mellansverige
7. Mats Olof Mattsson, Backe Ångermanland
Martin Markusson, Åsele
Västerbottens Lappmark

16 dömda prov
16 -”-”14 -”-”12 -”-”11 -”-		
11 -”10 -”-			
10 -”-”-

Funktionärer
Priset som flitigaste funktionär delades i år mellan Evert Lindberg och Krister Mattsson. Alla som
hamnar på listan över flest bedömda prov ska känna
sig väldigt stolta över sin arbetsinsats. Att offra ledig
tid i sådan utsträckning som dessa herrar gjort, är
helt otroligt uppoffrande och skapar möjligheter
för klubbarna att bedriva sin verksamhet på en hög
nivå!.
Stort tack för ett fantastiskt arbete!

Ove Sjöström & Krister Mattson, två av våra
flitigaste jaktprovsdomare

Hundar försvinner!

SKK:s Hund- & kattägarregister

SKK:s ägarregister används dagligen av hundratals hundägare, kattägare, allmänhet och polis.
Du har väl inte glömt att anmäla ditt ägarskap?
Det finns goda skäl att vara med:

• För att hitta Dig om din bortsprungna hund eller katt blivit upphittad
• För tävlingar och avel med hund utomlands krävs ofta intyg från SKK
• Ras- & specialklubbar använder dessa i hundägarregistret för enkätutskick

Hälsoenkäter är en viktig hjälp för uppfödare och hundägare för att minska risken för ärftliga sjukdomar
inom rasen. Hitta ägaren till en hund eller katt
Djuret är förmodligen märkt på det ena av två sätt, eller kanske båda:
• Ett tatuerat ID-nummer i vänster öra. Kan även finnas i höger öra eller i ljumsken, men det är ovanligt.
• Ett mikrochip under huden mellan skulderbladen. Kan även finnas på andra delar av kroppen.
För att läsa av chipet behövs en speciell avläsare, som i regel finns hos Polisen, veterinärer, brukshundklubbar och SKK:s länsklubbar. Med hjälp av ID-numret kan du söka efter ägaren på www.skk.se, ringa SKK:s
kansli på telefon 08 - 795 30 00 under kontorstid eller kontakta närmsta polisstation.
Tack vare SKK:s register kommer de flesta hem igen!
Gå gärna in på SKK:s hemsida (webbtjänster) och kolla om Din hund finns med Dig som ägare
eller om Du missat att lämna medgivande att personuppgifter visas på Internet inte lämnats.
Blankett finns att ladda ner från SKK:s hemsida eller få hemskickad tel. 08/795 30 00
Glöm inte att kryssa för medgivande och underteckna blanketten!
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Guldnålen

2006

SSF:s förnämsta utmärkelse:

Guldnålen

Tilldelades vid
riksårsmötet i Sollefteå

Kent Renlund

Kent Renlund tar emot guldnålen av ordf. Åke Jonsson

för en lång tids
arbete i klubben.

På utställningssidan så är Kent bland de första att
hjälpa till att ställa i ordning utställningen och bland
de sista som lämnar utställningen.

Kent Renlunds intresse för jakt med skällande
fågelhundar väcktes i slutet av 70-talet. Kent blev
medlem 1979, två år innan han införskaffade sin
första spets.

Kent är mycket aktiv inom styrelsen i lokalklubben
och engagerat sig så att utvecklingen inom klubben
inte står still utan medlemmarnas intressen tas till
vara på bästa sätt.

1983 står Kent som segrare i Skallkungen, med sin
första och den då hittills yngsta skallkungen Raiku.

Kent har varit invald i styrelsen sen mitten av 80talet, det vill säga cirka 20 år, vilket visar det förtroende lokalklubbens medlemmar har för Kent och
det engagemang han har för skällande fågelhundar.

Den nuvarande finnspetsen Hiski har Kent fört
fram till dubbelchampion.
Vi vet hur mycket Kent älskar jaktformen med
skällande fågelhundar, de svåra villkor som han har
emot sig tidsmässigt.

Vi gratulerar Kent till utmärkelsen
och hoppas att han skall hålla på
ännu många år.

Kent arbetar som lärare och hans jaktvillkor begränsas till sena eftermiddagar och helger. Så man
förundrar hur Kent hinner få fram så bra hundar,
då även Kents engagemang för klubbens jaktprover,
utställningar och styrelsearbete är så hög och tär på
hans jaktdagar.
Kent är en av de flitigaste jaktprovsdomare inom
klubben, ställer upp och dömer som oftast fast samvetet säger att han borde vara ute och jaga med sin
hund, vilket visar Kents stora engagemang inom
klubben och för hundarna.
Kent blev jaktprovsdomare i mitten av 80-talet och
några år senare även provledare, var utbildningsledare för jaktprovsdomare och ingick även i provregelkommitten för den nya jaktprovsreformen.
Kent ingår i lokalklubbens jaktprovskommitté och
har arbetat fram ett schema så att alla domare och
provledare har fast ställda schema för klubbens jaktprover, vilket underlättar för dem att planera sin
egen fritid för jakt och bedömning.

Kent & Hiski

1

Balansräkning
Tillgångar

2004

2005

Postgiro
Postgiro Norge
Postgiro Finland
Internetbank
Kundfordringar
Övriga bankmedel
Lager
Inventerier
Rasdataprogram
Summa tillgångar

278 239,81
9 711,63
202,600
15 667,88
1 800,00
196 931,49
29 953,29
2 892,00
16 984,80
552 383,50

102 983,51
4 126,87
202,600
78 321,40
4 600,00
238 792,73
39 434,29
0,00
9 876,80
478 338,20

0,00
-294 940,00
-294 940,00

-1 435,00
-194 010,00
-195 445,00

-230 156,74
-40 000,00
12 713,24

-270 156,74
0,00
12 713,24
-25 449,70
-282 893,20
-478 338,20

Skulder och eget kapital
Skulder
Leverantörskulder
Förutbetalda medlemsavgifter
Summa skulder
eget kapital
Eget kapital
Fonderade medel
Föregående års resultat
Årets Vinst/Förlust
Eget kapital
Summa skulder och eget kapital

-257 443,50
-552 383,50

Emma Matsdal ställer ut tiken Veja.
Alltid lika kul att se ungdomar föra
hundarna. Emma gör ett bra jobb!
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Resultaträkning

				
				
2004
Budget 2005 2005
Intäkter				
Medlemsavgifter
297 954,00
290 000
316 160,00
Prenumeranter
0
0
0
Försäljning varor
6 327,00
10 000
7 738,00
Försäljning rasdataprogram 8 250,00
8 000
0
Annonser
7 957,70
5 000
6 450,00
Summa intäkter
320 488,70
313 000
330 348,00
				
Kostnader				
Inköp av tjänster
-3 093,00
4 000
-3 859,00
Riksårsmötet
-24 051,00
25 000
-38 505,00
Resekostnader
-26 210,00
25 000
-25 214,00
Hotell och logi
-7 448,00
8 000
-6 250,00
Telefonersättning
-19 100,00
25 000
-23 700,00
Medlemshantering
-8 167,00
8 500
-8 305,10
Nordiska Mästerskapet
-27 151,00
15 000
-5 000,00
Ståndskall
-145 948,00
140 000
-126 456,50
Porto Ståndskall
-28 870,00
30 000
-34 721,68
Priser och gåvor
-4 096,00
5 000
-5 398,50
Kontorsmaterial
-3 257,00
2 000
-4 625,00
Rep och underhåll
0,00
0
0,00
Porto
-14 616,25
16 000
-13 339,30
Telefon
-1 460,00
1 500
-2 350,00
Företagsförsäkring
-670,00
1 000
-670,00
Övriga kostnader
-3 143,50
1 000
-1 911,00
Summa kostnader
-317 280,75
307 000
-300 305,08

-4 000
-25 000
-25 000
-8 000
-25 000
-8 000
-15 000
-160 000
-35 000
-5 000
-4 000
0
-14 000
-2 500
-700
-1 000
-332 200

Resultat före avskrivningar

3 207,95

13 000

30 042,92

-14 200

Avskrivningar

20 000

10 000

-10 000,00

-9 876,80

Resultat efter avskrivningar -16 792,05
-4 000
20 042,92
				
Räntor
5 656,81
6 000
4 765,78
Valutakursvinst
0
0
1 395,00
Bankkostnader
-1 578,00
-2 000
-754,00
Redovisat resultat
-12 713,24
4 000,00
25 449,70
			
				

Budget 2006
304 000
0
10 000
0
4 000
318 000

-24 076,80
4 000
0
-1 000
-21 076,80

Ny e-post: standskall@it4unet.se
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Jaktprov säsongen 2006 - 2007
Arrangör
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten
01 Övre Norrbotten

Datum fr o m
20060819
20060819
20060826
20060923
20060930
20061014
20061021
20061028
20061104
20061111

Datum t o m
20060820
20060820
20060827
20060924
20061001
20061015
20061022
20061029
20061105
20061112

Ort
Jokkmokk-Porjus
Kiruna-Vittangi
Jokkmokk-Porjus
Jokkmokk-Porjus
Jokkmokk-Porjus
Kiruna-Vittangi
Kiruna-Vittangi
Jokkmokk-Porjus
Jokkmokk-Porjus
Jokkmokk-Porjus

02 Norrbottens Kust Inland
02 Norrbottens Kust Inland
02 Norrbottens Kust Inland
02 Norrbottens Kust Inland
02 Norrbottens Kust Inland
02 Norrbottens Kust Inland

20060819
20060918
20060923
20061007
20061021
20061111

20060820
20060919
20060924
20061008
20061022
20061112

Råneå-Överkalix
Råneå-Överkalix
Råneå-Överkalix
Råneå-Överkalix Skallkungen
Råneå-Överkalix
Råneå-Överkalix

03 Nedre Norrbotten
03 Nedre Norrbotten
03 Nedre Norrbotten
03 Nedre Norrbotten
03 Nedre Norrbotten
03 Nedre Norrbotten
03 Nedre Norrbotten
03 Nedre Norrbotten
03 Nedre Norrbotten

20060819
20060902
20060909
20060916
20060923
20060930
20061014
20061021
20061028

20060820
20060903
20060910
20060917
20060924
20061001
20061015
20061022
20061029

Kåbdalis-Tiellejaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur

04 Västerbottens Kustland
04 Västerbottens Kustland
04 Västerbottens Kustland

20060818
20060823
20060930

20060820
20061001

Vilhelmina
Sävar
Norsjö

05 Västerbottens Lappmark
05 Västerbottens Lappmark
05 Västerbottens Lappmark
05 Västerbottens Lappmark
05 Västerbottens Lappmark
05 Västerbottens Lappmark

20060817
20060819
20060819
20060930
20061007
20061021

20060820
20060820
20060820
20061001
20061008
20061022

Åsele
Malå
Umnäs
Storuman
Rönnbäck
Åsele

Ny e-post: standskall@it4unet.se
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Jaktprov säsongen 2006 - 2007
Arrangör
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland
06 Ångermanland

Datum fr o m
20060816
20060819
20060819
20060901
20060930
20061005
20061010
20061019
20061024
20061026
20061027

Datum t o m
20060818
20060820
20060820
20060903
20061001
20061006
20061011
20061020
20061025
20061027
20061029

Ort
Backe
Skorped
Resele
Resele
Resele
Skorped
Resele
Resele
Backe
Skorped
Resele

07 Jämtland/Härjedalen
07 Jämtland/Härjedalen
07 Jämtland/Härjedalen
07 Jämtland/Härjedalen
07 Jämtland/Härjedalen
07 Jämtland/Härjedalen

20060818
20060825
20060930
20061016
20061023
20061030

20060819
20060826
20061001
20061017
20061024
20061031

Vemdalen
Strömsund
Börtnan
Offerdal
Vemdalen
Börtnan

08 Medelpad
08 Medelpad
08 Medelpad
08 Medelpad
08 Medelpad

20060819
20060902
20060930
20061007
20070324

20060820
20060903
20061001
20061008
20070325

Stor-Skälsjön
Överturingen
Matfors
Fränsta
Matfors

09 Gävleborg
09 Gävleborg
09 Gävleborg
09 Gävleborg

20060819
20060902
20060930
20061104

20060820
20060903
20061001
20061105

Los
Trönö
Hennan
Lill Öjungsbo

10 Mellansverige
10 Mellansverige
10 Mellansverige
10 Mellansverige
10 Mellansverige
10 Mellansverige
10 Mellansverige
10 Mellansverige
10 Mellansverige

20060818
20060826
20060923
20060926
20060930
20061028
20061104
20061111
20070324

20060820
20060827
20060924
20060927
20061001
20061029
20061105
20061112

Leksand
Särna
Höljes
Leksand
Noppikoski
Leksand
Fredriksberg
Fredriksberg
Höljes

11 Sydsverige
11 Sydsverige
11 Sydsverige
11 Sydsverige

20060902
20060923
20061111
20070323

20060903
20060924
20061112
20070325

Skinnskatteberg
Grängesberg-Högfors
Björsjö
Grängesberg

Ny e-post: standskall@it4unet.se
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Predator Jakt
SSF Västerbottens Kustland inleder sitt 20 verksamhets år med att
utlysa en predatorjaktstävling under kalenderåret 2006.
Tävlingen utlyses för alla medlemmar inom SSF/Västerbottens Kustland.
Följande viltarter omfattas och varje fångat eller skjutit vilt ger poäng enligt nedan.
Räv................................................................. 70p
Mård.............................................................. 70p
Grävling......................................................... 50p
Mink.............................................................. 50p
Kråka, Måsfågel, Nötskrika och Skata.......... 5p/st

Skicka uppgift om fångat eller skjutit vilt till:
Martin Svärd
Näverstigen 16,
915 31 Robertsfors
Tel. 0934-10987
Maila till: furubrannanskennel10@hotmail.com
Bifoga gärna foto på dig själv och bytet!
Vi redovisar resultaten löpande i Ståndskall.
Följande vinster utdelas:
• Fotsnara • Mårdfälla • Jaktprovstart
• Hundutställning • T-shirt • Jakt keps
Prisutdelning sker på vårt årsmöte 2007.
Styrelsen, Västerbottens Kustland

Predator Jakt
SSF Västerbottens Lappmark tar efter kustlandets utlysning om
predatorjaktstävling under kalenderåret 2006.
Viltarter som ingår är Räv och Mård. Man erhåller
en lott för varje fångad eller skjutet vilt.
Lottdragning sker på årsmötet 2007, där ett antal
mårdfällor och rävsnaror kommer att lottas ut
bland de tävlande.

Vi vet idag genom forskning att predatorerna har
en stor inverkan på fågelstammen, så därför genomför vi denna tävling. Tävlingen utlyses till alla
medlemmar i SSF/Västerbottens Lappmark.
Tävlingen gäller endast för fångst inom
Västerbottens Lappmarks område.

Uppgifter om fångat eller skjutit vilt skickas till:
Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8
920 40 Kristineberg.
Thomas.Jonsson@Brinet.nu
Styrelsen
Västerbottens Lappmark
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Storumanutställningen 2006
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Finskspetsen Njavvedalens Netti äg Henry Näsström & Nobsen Zindi äg Tomas Vennberg

Soligt väder
Årets upplaga av Storumanutställningen bjöd
som vanligt på bra väder, trots att det var dåliga
förutsättningar. Utställningskommitén hade för
året valt att servera varm mat i form av hamburgare, vilket blev en succé bland deltagarna.
Burgarna smakade extra gott för långväga gäster.
Till utställningen var det 63 anmälda hundar
varav 60 kom till start. Nobsarns har tagit ett
ännu ett stort steg framåt och uppgick till nästan
hälften av det totala startfältet, vilket är mycket
glädjande.

Norrbottenspets
Tyson äg Elisabeth Skoglund jun1
Hertsjökullens Timmi äg K. Kristoffersson Cert
Kvitmåsens Jokk äg Dan-Olov Jones ukl 1Hp
Överstjuktans Falcon äg Tommy Lefvenius BIM
Rönnbäckens Ivan äg Rickard Näslund vet 1CK
Klingspetsens Fanny äg Boo Klingstedt valp 1HP
Pojaniukon Kea äg Mattias Åkerstedt valp 1HP
Holaforsens Omega äg Görgen Jonsson jun 1HP
Lockskogens Bitzy äg Sune Ahlqvist jun1 HP
Vilja äg Andreas Lindberg jun 1 HP
Zindi äg Tomas Vennberg jun 1 CK BIR
Laukskarets Varja äg Mimmi Sokka ökl 1 CK

Tack till domaren Lennart Edfors som gav hundarna sin bedömning för dagen.

Finsk spets
Sakko äg Jörgen Mårtensson valp1 HP
Latanjarkas Ruff äg Evert Lundberg CERT
Lintuharjun Nalle äg Daniel Nilsson CERT BIM
Tjäder fightens Izor äg L-B Lundberg CERT
Vardos Kita äg Kjell Sundström jun1HP
Latanjarkas Diesel äg Mats Andersson CERT
Njavvedalens Netti äg Henry Näsström BIS

Grattis till två nya champions!
lintuharjun Nalle äg Daniel Nilsson
Tjäder fightens Izor äg Lars-Bertil Lundberg
20

Åseleutställningen
2006

Vi hade 67 anmälda hundar och 2 avels klasser.
Vi vill tacka domaren Ewa Widstrand som gav alla
ekipage en bedömning. Det blev en lång väntan för
finsk spets ägarna så till nästa år ska vi sätta en senare
vaccinations kontroll för dem. Hörde så här i efterhand att hamburgeriet var dåligt skött i år var det
stövarklubben som hade hand om det , men nästa
år 2007 är det trädskällarna som sköter om hamburgarna , det brukar fungera alldeles utmärkt.
Tack till alla utställare, besökare och sponsorer.

Rönnbäckens Parro äg Bengt Hamberg BIS 2:a
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Norrbotten spets
Klingspetsens Danny äg Lena Gjersvold valp1 Hp
Axo äg Bo Gustafsson jun1 Hp
Tunnersjöbackens Laffe äg Lars Stighall jun1 HP
Rönnbäckens Qu äg Stefan Lindberg jkl1 cert
Rönnbäckens Olle äg Martin Marcusson chkl 1
Rönnbäckens Parro äg Bengt Hamberg CK BIR
Asta äg Egon Söderberg jun 1 junkk 1 CK btkl 2
Lauksarets Varja äg Mimmi Sokka ökl1 CK BIM
Avelskl. Rönnbäckens Olle äg M. Marcusson 1HP

Börknäs Kirro äg Göran Wikman BIS

Asta
äg. Egon Söderberg

- Hör du matte...
De va jobbigt att ta sin första etta på utställning!
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Finsk spets
Junkbodas Rikke äg Ann-Sofi Andersson jun1 HP
Kito äg Per-Erik Olofsson jun1 HP
Vardos Kirvi äg Björn Engström jun 1junk HP
Tjärstubbens Arn äg Ingvar Ohlsson ukl1 HP
Börknäs Kirro äg G. Wikman BEST IN SHOW
Tjäder fightens Izor äg Lars-Bertil Lundberg cert
Dajkanbäckens Douglas äg Staffan Bergström CK
Tjäder fightens Worm äg Per Wedbring ökl1 CK
Njavvedalens Netti äg Henry Näsström Cert BIM

Jaktprov
Västerbottens Lappmark 2006
Åsele 17-20 augusti
Anmälan A-K Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10
Umnäs 19-20 augusti
Anmälan Peter Persson, Vallnäsvägen 31, 923 32 Storuman tel. 0951-107 32
Malå 19-20 augusti Internationellt
Anmälan Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel. 0953-205 22
Storuman 30 september-1 oktober Klubbmästerskap
Anmälan Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65
Rönnbäck 7-8 oktober
Anmälan Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby tel. 0954-146 24
Begränsad provtid.
Åsele 21-22 oktober
Anmälan A-K Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10
Begränsad provtid.
För samtliga prov gäller följande:
• Anmälan till respektive mottagare senast 14 dagar före start.
• Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger:
- Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa.
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.
Startavgift 250 kr. Internationella 275 kr.

Rörliga prov
Anmälan: A-K Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10, akpersson@telia.com.
Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65, kurt.sivertsson@swipnet.se
Anmälan senast 14 dagar före provet.
Använd blanketten i Ståndskall, eller blanketten på SSF,s hemsida, www.ssf-spetsar.nu
som kan skickas genom e-post. Anmälan är giltig när man fått svar från A-K eller Kurt genom e-posten.
Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan. Detta gäller enbart rörliga prov.
Kostnad:
Rörliga prov 100 kr inbetalas på klubbens postgiro före start,
150 kr betalas direkt till domaren, plus eventuell reseersättning.
Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats.
Observera att behörig provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta
Provledaren för att fastställa provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon
senast dagen före avsedd provdag. Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående
per telefon.
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Upprop till
uppfödare!
SKK:s hundägarregister
Många hundar saknar uppgift om ägare
i SKK:s hundägarregister.
Därför att det viktigt att Du som uppfödare hjälper Dina valpköpare att de också fyller i ägarregistreringen i samband att man går igenom köpeavtal
och övriga handlingar. Samlar man sedan ihop hela
kullens blanketter och sänder dem till SKK: kansli
är det ingen risk att blanketten glöms bort av den
nyblivna hundägaren.
Blankett för registrering finns att hämta på
SKK:s hemsida.
Kan även beställas hos sekreteraren.
Det är viktigt att De samtycker till att uppgifterna
finns tillgängliga på SKK:s hemsida,
då uppgifterna är tillgängliga dygnet runt.

Valpen Curry 6 veckor på skotertur med Jonas Hellström

Hundutställning
i Malung
SSF Mellansverige anordnar utställning för finsk och norrbottenspets.
Vid Yttermalungs IP

Lördag 5 augusti 2006.
Id och vacc. kontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00
Domare: Erna Britt Nordin
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas av/skickas till:
Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung. Telefon 0280- 718 96 (kvällstid).
Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 95 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges Pg 66 22 24-5 samtidigt med anmälan.
Anmälningsblanketter finns för utskrift på SSF riks hemsida
www.ssf-spetsar.nu/index.html
(Kan även ordnas genom Inge Groop)
De norrmän som skickar in anmälan till denna utställning, som har norskregistrerade
hundar måste skicka med en kopia av hundens registreringsbevis.
Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 25 juli 2006.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung!
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SSF Mellansverige

Jaktprovsverksamhet
Övre Norrbotten hösten 2006
Jokkmokk - Porjus 19 - 20 augusti 2006
Anmälan: Kent Renlund, Aborrvägen 5, 983 34 Malmberget, tel. 0970/200 33
Kiruna-Vittangi 19 - 20 augusti 2006
Anmälan: Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna, tel. 0980/140 48, 070/517 46 61
Jokkmokk - Porjus 26 - 27 augusti 2006 Internationellt
Anmälan: Rainer Lyngmark, Puoitaksvägen 10 C, 983 32 Malmberget, tel. 0970/20809
Jokkmokk- Porjus 23-24 september 2006
Anmälan: Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36
Jokkmokk- Porjus 30 september – 1 oktober 2006
Anmälan: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, 0910-580520
Jokkmokk - Porjus 14-15 oktober 2006 Klubbmästerskap
Anmälan: Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36
Kiruna - Vittangi 21-22 oktober 2006
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/202 08
Jokkmokk - Porjus 28-29 oktober 2006
Anmälan: Peter Henriksson, Krokvägen 8 A, 983 32 Malmberget, tel. 070-310 77 82
Jokkmokk - Porjus 4-5 november 2006
Anmälan: Kent Renlund, Aborrvägen 5, 983 34 Malmberget, tel. 0970/200 33
Jokkmokk - Porjus 11-12 november 2006
Anmälan: Ivar Karkiainen, Box 48, 982 60 Porjus, tel. 0973/102 80
Rörliga jaktprov
Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov kan under hösten vända sig till
provledaren eller biträdande provledare, som lämnar anvisningar om anmälningsförfarande m m.
Provledare för rörliga jaktprov:
Rainer Lyngmark, Puoitaksvägen 10 C, 983 32 Malmberget, tel. 0970/20809
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/20208
För samtliga utlysta prov gäller:
Skriftlig anmälan som är bindande skall vara poststämplad senast 14 dagar före första provdag. 200 kronor av startavgiften för jaktprov skall inbetalas i samband med anmälan till start på:pg 48 80 89-4, dock
senast 10 dagar före första tävlingsdagen. Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blir
sjuk, där veterinärsintyg erfordras.
Bekräftelse om start
Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer på vilket
arrangören kan nå vederbörande för bekräftelse om start senast dagen före lottningsdagen.
lottning
För samtliga utlysta prov gäller att lottning sker hos provledaren kvällen före första provdagen.
För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.
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Startavgifter
Vid mindre än två anmälda hundar vid jaktprov gäller följande:
2 och flera anmälda hundar - startavgift 300 kronor per hund.
1 -”hund
- startavgift 300 kronor och resekostnad för domaren
Vid DM-start står hundägaren själva för alla kostnader.
Startavgiften, för rörliga jaktprov, 300 kronor, inbetalas samtidigt som anmälan på pg 48 80 89 – 4.
Turordning
Utlysta och rörliga prov
1. Egna hundar
2. Hundar från Norden
3. Hundar från andra lokalklubbar
Internationella jaktprov
Vid internationellt prov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.
Anmälan skall ske skriftligt och vara poststämplat senast 14 dagar före utlyst prov.
Rörliga prov
Vid rörliga prov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.
Anmälan skall ske skriftligt och vara poststämplat senast 14 dagar före provdagen.
Vid för stort antal anmälda hundar
Fler än antalet domare eller tillgängliga provmarker. Rätt att starta sker genom lottning.
Den hund som blir ”bortlottad” ena dagen skall då automatiskt bli garanterad start nästa dag.
Lottning sker då bland de hundar som startat första dagen om övriga startplatser (andra dagen).
Start förmiddag respektive eftermiddag
Blir hund lottad på eftermiddag första dagen (samt ”får” starta andra dagen) så skall den
starta på förmiddag andra dagen.
Om det finns möjlighet att starta fler hundar på förmiddag andra dagen, så skall lottning ske
mellan första dagens förmiddagshundar.
Jaktprovsdomare som anmält starthund
Denna hund skall ej kunna bortlottas, utan garanteras 1 start per dag.
Anmälningsmottagare till rörliga jaktprov
Skriftlig anmälan som är bindande skall vara poststämplad senast 14 dagar före planerad dag för prov
och skickas till:
Rainer Lyngmark, Puoitaksvägen 10 C, 983 32 Malmberget, tel. 0970/20809.

TEORIKURS
Vi går ny mot ljusare tider och förhoppningsvis
får vi nu lite tid till förfogande.
SSF Övre Norrbotten anordnar under våren 2006
teorikurs för jaktprovsdomare.
Individuell uppläggning helger/kvällstid.
Kontakta våra utbildningsledare:
Krister Mattsson, telefon 0971/102 36
25

Redaktören
har ordet...

Ståndskall
Det är kul med alla som skickar filer till mig med
egna berättelser! Flertalet är de läsare som hört av sig
med positiva reflektioner över reportagen, där ska
ni suga åt er av kritiken och förhoppningsvis skicka
in fler berättelser. Bilder vill jag också ha fler av, en
tom yta fylls hellre på med en bild, det ger en snyggare produkt!

Våren är här och alla valparna som
avlats fram leker i gröngräset...
Valparna är fulla av liv, liksom hoppet hos deras hussar och mattar som förväntansfullt inväntar hösten,
för att se vad deras nya familjemedlem ska prestera.
Själv är jag av den åsikten att valpen man valt är den
största stjärna som fötts... tills motsatsen är bevisad?!
Min tik har just lämnat en kull på 4 valpar, där ena
valpen stannar kvar för kommande utmaningar. Att
hon är den bästa i sitt slag råder inget tvivel om,
(tills motsatsen är bevisad?!). Tålmodigt kommer jag
att äntra skogens tallhedar och granridåer med valpen i följe. Min sambo kommer att höra ömsom ris
ömsåm ros. Har en förmåga att låta humöret spela
mig många spratt i takt med att valpen beter sig som
en ung idiot... Vilket de ska göra eftersom de är så
orutinerade (läs: dumma). Det här med tålamod är
inte min starka sida, vilket min sambo ofta beklagar
sig över...

Manusstopp
Jag har en önskan till alla som sänder in materialet
till tidningen...
Skicka in era fler så fort ni har dem färdiga,
det vore jättebra!
Det blir en stor arbetsbörda för mig när allt kommer
på en gång.
Årsmötet
Vill avsluta med att tacka SSF Ångermanland för ett
trevligt årsmöte! Det var kul att träffas och jag tycker
att årsmötet var mycket informativt och middagen
som blev onödigt sen smakade gott. Det är ju som
man säger:
-Hungern är den bästa kryddan!
Göran Hellström

Resultat i Västerbottens
Lappmarks predatortävling
1. Hans Einarsson
5 mårdar
2. Magnus Bidner
2 mårdar
3. Ingemar Sundqvist 4 mårdar
4. Martin Markusson 3 mårdar
5. Tina Hedlund		

4 rävar
3 rävar
2 rävar

Fortsätt att skicka in till predatortävlingen!
Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8
920 40 Kristineberg
Thomas.Jonsson@Brinet.nu

Avelsråd

Finsk spets, valphänvisning
Daniel Byqvist, Vikläe 5483, 82141 Bollnäs
Tel. 0278-230 07

Finsk spets
Roland Lundgren Hällfors 48
911 91 Vännäs Tel. 0935-310 77.

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

Birger Backebjörk Strandv. 36
980 41 Hakkas Tel. 0975-510 05
26

Predatorjakten

20060101- 20070101 har
SSF Jämtland/Härjedalen instiftat en
tävling för sina medlemmar.
Poäng tilldelas varje skjutet/fångat vilt
efter nedanstående skala:
Räv.....................70p
Mård...................70p
Grävling.............50p
Mink...................50p
Kråka,Skata........5p
Vitfågel...............5p
Nötskrika,Kaja....5p

Bilder på diverse fångat/skjutet vilt
under jakten ger ett plus i kanten.
Pris till vinnaren kommer att
delas ut på årsmötet 2007!
Även kommer det att lottas ut pris bland
de som deltagit.

Skicka uppgifter om skjutet vilt till:
Kela Sifvertsson
Skucku 226
84040 Svenstavik
kela@skucku.se
Tel: 0687-51048, 070-2853017

Poängställningen kommer att visas
löpande på Hemsidan för SSF J/H
Styrelsen SSF Jämtland/Härjedalen

Domarkurs i Sollefteå
SSF Ångermanland inbjuder till jaktprovsdomarkurs

12 augusti i Jägareförbundets lokaler i Sollefteå.
Kursen vänder sig till både blivande och
behöriga domare samt övriga intresserade.
Anmälan senast den 31 juli till:
Ulf Jonsson, tel. 0624-400 15 eller 070-342 57 87

Välkomna!

Hjärtligt tack och en
trevlig sommar!
Tillönskas alla som på något sätt har medverkat till att

Riksutställningen 2006 i Sollefteå
kunde genomföras.
SSF Ångermanland/Ulf Jonsson
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NOBSHANAR SÖKES
Det är Pötbobäckens Kennel
som söker efter hanhundar för
framtida parningar.
Det jag vill att ni gör är att ta ett foto i samma
vinkel som teckningen visar, samt att ni mäter
de mått som anges.
Jag vill även veta hundens vikt.
Skriv ner nummer och namn på hunden och er
själva plus telefonnumer.
Allt det här kan ni skicka till:
Peter Johansson
Åkrarna 1512 , 816 94 Ockelbo
eller HYPERLINK
mailto:potbobackens@hotmail.com"
potbobackens@hotmail.com

Med vänliga hälsningar Peter Johansson

Domarkurs
Jämtland/Härjedalen ordnar teorikurs för
nya jaktprovsdomare om intresse finns.
Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund tel. 070-358 12 13.

Domarutbildning
SSF/Gävleborg utbildning av jaktprovsdomare
Vi ordnar utbildning av blivande jaktprovsdomare under våren 2006.
Anmäl intresse till Anders Näslund tel. 0651- 210 06

Provregelgenomgång
Domarutbildning
SSF-syd kommer på grund av att så få jaktprovsdomare
dömt jaktprov 2005 att anordna

Domarutbildning i Björsjö.
Lördagen den 5:e augusti 2006 kl. 11.00
De som inte dömt något prov under 2005 bör vara med.
Vägbeskrivning: Tomas Salander 0240-300 01 eller Göran Eriksson 0240-311 12.
28

Jaktprov hösten 2006
SSF/Gävleborg
Utlysta jaktprov
Los den 19-20/8
Upplysningar och anmälan till Ivan Karlsson Lövriset 11 828 93 Voxnabruk, tel 0657-210 26
Trönö den 2-3/9
Upplysningar och anmälan till Michael Tyrén
Rappsta 8368 826 95 Trönödal
tel 0270-364 14
Kårböle den 30/9-1/10
Upplysningar och anmälan: Anders Näslund Lyckovägen 2 820 41 Färila, tel 0651- 210 06
Lill-Öjungsbo den 4-5/11
Upplysningar och anmälan: Pelle Persson Mårtesgatan 4 828 32 Edsbyn, tel 0271- 217 80
Anmälan: Skriftligen senast 14 dagar före provet. Anmälan skall innehålla uppgifter om
namn, adress och tel. samt registreringsnr. och namn på hunden samt dess föräldrar.
Använd blanketten som hämtas från SSF:s hemsida!
Startavgift: 200 kr per start inkl. domararvode. Betalas på plats.

Rörliga jaktprov
Anmälan skall vara inskickad minst 14 dagar före start
Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnr.
Insändes till: Karl-Anders Karlsson Bränna 2227 820 40 Järvsö, tel. 0651-472 01
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats
(minst 3 dagar före provet.)
Startavgift 100 kronor sätts in på Pg 17 43 39-2
Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet.
Provledare Jan Andersson Stora Vinterg.13 827 31 Ljusdal, tel. 0651- 165 17

VANDRINGSPRIS
för medlemmar i SSF/Gävleborg
Det åligger de hundägare som vill tävla om klubbens vandringspris ”Årets trädskällare” att skriftligen
inkomma med de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på
provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2006.
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Jaktprov Mellansverige
Leksand 18-19-20 augusti 2006
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Näset 10, 780 41 Gagnef.

Tel: 0241- 101 12.

Särna 26-27 augusti 2006
Anmälan och upplysningar: Leif Nilsson, Älvgatan 47, 782 91 Malung. Tel: 0280- 600 40.
Höljes 23-24 september 2006
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4, 680 65 Höljes. Tel: 0564- 202 13
Leksand 26-27 september 2006
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Näset 10, 780 41 Gagnef.

Tel: 0241- 101 12.

Noppikoski 30september- 1 oktober 2006
Anmälan och upplysningar: Ken Bengtsson, Bygatan 7, 793 40 Insjön.

Tel: 0247-409 81.

Leksand 28-29 oktober 2006
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 790 31 Djura
Tel: 0241- 101 12.
Fredriksberg 4-5 november alt, 11-12-november 2006
Anmälan och upplysningar: Roland Fors, Anundshög 725 90 Västerås.
Tel: 021-280 37.
Höljes 24 mars 2007
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4, 680 65 Höljes. Tel: 0564- 202 13
Anmälan
Skriftlig anmälan skall vara anmälningsmottagaren tillhanda senast 14 dagar före provet.
Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress, telefon, hundens namn, registreringsnummer samt namn och registreringsnummer på hundens föräldrar.
Andvänd blankett i ståndskall eller hämta för utskrift på SSF riks hemsida:
www.ssf-spetsar.nu/index.html
Startavgift
Start i Jaktklass, utlysta jaktprov, 200 kronor per start + 100 kronor direkt till domaren. Deltagare från
annan lokalklubb 250 kronor per start + 100 kronor direkt till domaren. Startavgiften insättes på Pg 66 22 24- 5 samtidigt med anmälan för att den skall vara giltig.
Anmäld hund som uteblir återfår startavgift endast om giltiga skäl kan uppvisas.
Vid eventuell domarbrist förbehåller sig SSF-m rätten till förtur på egna medlemmars hundar.
Bekräftelse om start
Arrangören skickar bekräftelse om start, samt tid för lottning.
Övrigt
Du som tänker genomgå aspiranttjänstgöring, tänk på att anmäla detta i god tid till anmälningsmottagaren. Du som redan är domare, ange detta på Din anmälan.
logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.
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ID- Märkning
Obligatorisk
Rörliga jaktprov
Rörliga jaktprov kan DU gå på egna hemmamarker. Har du inga lämpliga marker kanske domaren har?
Varje hund får max 3 starter per säsong.
Startavgift
Endast domararvode 200 kronor som betalas direkt till domaren, samt reseersättning 18 kronor per mil.
Anmälan
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler skriftligen till provledaren för rörliga
jaktprov- Arne Åhs, Rönnbergsvägen 1, 660 50 Vålberg. Tel: 054- 54 70 19. Fritidsbostad Tel: 0564- 340
11. Andvänd blankett (hämtas på hemsidan,) fyll i samtliga data om hunden och dennes föräldrar, ägarens
namn, adress och telefon. Har domare kontaktas, ange domarens namn på anmälan.
Anmälan skall göras skriftligen på klubbens anmälningsblankett till provansvarig provledare senast 14
dagar före beräknad provdag. Provdag skall fastställas senast dagen före avsedd provdag vilket meddelas provledaren. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras omgående per telefon.
Provledaren utser alltid domare.
Välkommen att starta Din hund i höst!

Sommarbild på Tarro
Ägare/fotograf: Ingela Lindbäck i Boden
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Rapport från

Riksårsmötet
Till riksårsmötet i Sollefteå i början på april, åkte undertecknad tillsammans med Björn Sinders. Mötet
avlöpte utan några större besvär och vår motion om
att få jaktprovsreglerna åtkomliga via riksklubbens
hemsida blev antagen. Dock med reservationen att
införandet inte kom till stånd förrän revideringen
av jaktprovsbestämmelserna var klar. Kvällen avslutades med en superb middag och mycket trevlig
umgänge.

Mellansverige
Kycklingar
Äntligen har solen vaknat på allvar och satt fart på
livsgnistan hos både folk och fä. Tjäderhönan ska i
våra landsdelar redan kläckt sina kycklingar och startat den komplicerade utvecklingen av sina adepter.
De kycklingar som överlevt sitt första dygn har nu,
ledd av hönan startat sin vandring mot någon frisk
blåbärsgranskog. En tuff vandring som pågår i upp
till tre fyra veckor.

Domarkurs
SSF-m anordnade en domarkurs i Orsa Bowlinghall
den 6 maj. Deltagarantalet var relativt gott och de
14 deltagarna manövrerades sakkunnigt genom
krångliga exempel och paragrafer av vår duktige
provledare, Arne Åhs. Klubben bjöd deltagarna på
lunch och kaffe och det hela avslutades med utdelning av intyg om fullgjord teoriutbildning. Ett stort
tack till Arne för den väl genomförda utbildningen.

Hemsidan
Mer om detta kan ni läsa om på vår uppfräschade
hemsida, där jag gjort ett litet häfte om tjädern och
dennes strapatslika levnadsvillkor.
Ska man säga något positivt om all den snö vi hade
i vintras, så är det väl så att snötäcket bör gynna
smågnagarnas tillväxt. Något som även tjädern kan
komma att dra nytta av då predationstrycket på den
kan minska.
Hemsidan ja, den har fått ett helt nytt ansikte och vi
hoppas den kommer att bli till stor glädje och nytta
för våra medlemmar.
Många av er sitter säkert inne med en massa användbart material att fylla den med, så var inte blyga
med att skicka in allt från kort och berättelser till
historier och maträtter.
Hjälp med att snickra ihop nya sidan har vi haft av
Benny Skoog som även tagit på sig webmastersysslan. Vi tackar för hjälpen och hälsar honom välkommen in i klubben.
Honom kan ni nå via mail på ”bulan @ home.se”
för inskickande av material eller frågor .

Vargen
Vargen har i våra trakter börjat få en allt större utbredning, och det är med en viss oro man ser fram
mot höstens jakter då årets vargföryngring blir för
oss uppenbar. Ska ytterligare markområden försvinna från kartan över de ställen där våra älskade jaktkamrater kan ströva fritt, utan att vi behöver oroas?
Eller, ”vedervärdiga” tanke, kanske vi helt får avstå

Adress
Adressen till vår nya hemsida har också fått en i våra
ögon bättre och enklare tusch, den heter numer
www.ssf-mellansverige.se
Raskravaller
Raskravaller i SSF-M:s styrelse. Nejdå, det var bara
ett skämt, jag kunde inte låta bli att tänka så när
jag valdes in i styrelsen. Men hur som helst så har
det utjämnats rejält nu när ytterligare en Nobsägare
tagit steget in i de rödas krets.
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från att utöva det som många av oss ser som en av
de största anledningarna till att vilja bo och leva ute
i glesbygderna.

arrangerar även i år utställning i Malung, mer om
den finns att läsa i annons, detta nr. av ståndskall.
En viktig del för en hundras utveckling, är att ett
riktigt avelsarbete bedrivs. Där kan du som hundägare hjälpa till. Att starta på jaktprov och utställningar är grunden för att få fram de rätta individerna,
så även om man är nybörjare i jaktformen behöver
man inte vara rädd för att anmäla sig till ett prov.
Med de nuvarande reglerna kan du gå ett rörligt
prov på egna marker. Det är mycket enkelt, och
man gör precis som man gör i vanliga fall när man
är ute i skogen. Enda skillnaden är att man har en
domare med sig på turen.
Utlysta prov
Man kan även anmäla sig till utlysta prov som är
förutbestämda vad det gäller tid och plats.
Till dessa prov är det dock inte alltid säkert att alla
får plats, då tillgång på marker och domare bestämmer deltagarantalet. Hör bara av dig till någon av
de provledare eller jaktprovsdomare som står på
hemsidan, av dessa kan du få de upplysningar du
behöver.
Alla utlysta jaktprov för denna säsong redovisas i
separat annons i detta nr.av Ståndskall.

Motion
För att våra fyrbeningar ska vara så duktiga som vi
förväntar oss i höst, så är det nu dags att börja motionera, även hussar och mattar med begynnande
rondör mår bättre av en cykeltur eller en runda i
motionsspåret ibland.

Avtackning
Genom styrelsen och som nytillträdd ledamot i SSFM vill jag passa på att tacka den avgående sekreteraren Lars Bäcklund för hans goda arbetsinsats under
flera år.
Hans sirliga och utmålande rapporteringar från den
här landsändan kommer nog aldrig mer att bli sig
lik. Vi önskar honom god lycka på Dianas stigar
och unnar honom många trevliga stunder i någon
soldränkt, frostdrypande och vackert mossbelupen
orrkoja även i fortsättningen.
Lars har dock lovat att fortfarande ha ett finger med
i spelet, då han även fortsättningsvis kommer att
sköta mycket av det som hör jaktproven till.
Trevlig sommar!
Ronney Skoog

Utställning
Hundutställning är också en trevlig form av
familjeaktivitet, så passa på att göra en anmälan till
någon av de utställningar som arrangeras. SSF-M
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Utställning
Riddarhyttan

Bästa tik blev Våtsjöbergets Iris, äg. Roger Nilsén.
Den jämna kvalitén medförde att domaren såg sig
nödsakad att dela ut 3 certifikat.

11 februari 2006.

Avelshannen Raita-Ahon Jari, äg K-G Ekroos,
deltog med en jämn och vacker avelsgrupp.
Röjbackens kennel, äg. K-G Ekroos, hade an uppfödarklass av mycket god kvalite´.

Årets utställning samlade
27 nummer-25 hundar
och en avels- och uppfödargrupp.
Domare var Staffan Forsslund.

Riddarhyttan är en bra plats för vinterutställningar.
Uppvärmd liten kiosk för ringsekreteraren, nära till
inomhusservering för deltagare och publik. Tråkigt
att så få hundar deltager, utställningen förtjänar ett
större deltagarantal.

De deltagande hundarna höll god klass med
överlag god mentalitet. Tyvärr deltog endast en
norrbottenspets – Knaftskogens Nicko, som var av
hög kvalite´ och belönades med CK och Bir.
Bland de finska spetsarna var tikarna av något
jämnare kvalite´ än hanhundarna. Bir och utställningens vackraste hund vann Röjbackens Labb, äg.
J-E Dudru. Det är en hund med mycket vackert
huvud, fin färg och bra resning. Med andra ord en
välförtjänt seger.

Bis hunden Röjbackens Labb äg Jan-Erik Dudru, Bim tiken
Våtsjöbergets Iris äg Roger Nilsen samt Domaren Staffan
Forsslund i mitten

Resultat
Norrbottenspets
Hanhundar.
Knaftskogens Nicko, S 67646/2004

Vibeke Götmark

1 junkl 1 junk ck 1 bhkl Bir.

Finsk Spets.
Hanhundar.
Röjbackens Labb, S 49209/2003
Lexan Tarras, S 13871/2001

Jan-Erik Dudru
Roger Nilsén

1 ökl 1 ökk1ck1 bhkl Bir.
1 jkl 1jkk cert 2 bhkl.

Tikar.
Våtsjöbergets Iris, S 42940/2001
Röjbackens Katinka, S 26314/2003
Anju, S 45475/99
Tapperdalens Isa, S 28173/2004

Roger Nilsén
K-G Ekroos
K-G Ekroos
Ulf Persson

1 jkl 1 jkk cert 1 btkl Bim.
1 jkl 2 jkk cert 2 btkl.
1 jkl 3 jkk cert 3 btkl.
1 ukl 1 ukk ck 4 btkl.
Staffan Forsslund.
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Jaktprov
Ångermanland
Skorped 19-20 augusti
Anmälan till Boris Sandström, Elevvägen 2, 890 40 Bredbyn, tel. 0661-441 25
Resele: 19-20 augusti
1-2-3 september
30 september- 1 oktober (Mittkampen)
27-28-29 oktober
Anmälan till Kaj Lappalainen, Österå 3623 A, 880 30 Näsåker, tel. 0620-504 38
Vardagsprov
Backe 16-17-18 augusti samt 24-25 oktober
Anmälan till Ulf Jonsson, Silsjönäs 2181, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15
Skorped 5-6 oktober samt 26-27 oktober
Anmälan till Boris Sandström, adress som ovan
Resele 10-11 oktober samt 19-20 oktober
Anmälan till Kaj Lappalainen, adress som ovan
Anmälan
Anmälan skall vara skriftlig och insänd senast 14 dagar före utlyst prov. Arrangören kan endast bekräfta
start till hundägare som lämnat fullständig anmälan enligt den blankett som medföljer Ståndskall.
Bekräftelse sker per telefon under förutsättning att hundägaren lämnat telefonnummer och är anträffbar.
Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av kort
dagslängd. Vid konkurrens om proven äger den egna klubbens hundar företräde.
Bokning av rum
Bokning av rum skall göras samtidigt med anmälan till provet.
Rörliga prov på skilda platser
Anmälan skall ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till Ulf Jonsson senast 14 dagar före beräknad
provdag. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före
provdagen. Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Provledaren
utser alltid domare.
Startavgift
Startavgiften 250 kr. betalas till provledaren vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 150 kr. till pg.
4400449-7 och dömningsavgiften 100 kr. samt eventuell reseersättning direkt till domaren. Vid utebliven
bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.
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Rapport från
Avelsråden

• Konstaterades att problemet med Ep kan
anses ganska likartat i Sverige och Finland
• Beslutades om att upprätta ett avtal
beträffande icke oﬃciella uppgifter.

för Finsk spets

Patella
• Rutiner enligt
bekämpningsprogrammet (PEVISA) i Finland.
• I Sverige enligt Rutiner för avelsrådgivning.
Mötet som vi skrev om i förra numret av ståndskall
med SPJs avelsråd för Finsk spets blev av som planerat i Rovaniemi 2006-02- 25-26. Vi har även hunnit med ett möte med Norska spetshundsklubbens
avelsråd i samband med SSFs årsmöte i Sollefteå.
Informationen om vad som avhandlats presenteras
nedan i protokollform.

Tänder
• Inga begränsningar. I Finland. Saknar den ena
tänder söker man en motpart som är fulltandad.
• I Sverige får ingendera part sakna mer än 4
tänder. Saknar den ena parten tänder söker
man en motpart som är fulltandad.
Ögonsjukdomar
• Rutiner enligt
bekämpningsprogrammet (PEVISA) i Finland.
• I Sverige har inte förekomsten inte visat på
problem för rasen men kan bli ett framtida
krav med ögonlysning.

Protokoll vid mötet med
SPJs Avelsråd i Rovaniemi
Närvarande: Päiviö Myllymäki. Eero Niku-Paavo
Birger Backebjörk. Roland Lundgren.
Päiviö Myllymäki inledde mötet och hälsade alla
välkomna.

Avslutning
Konstaterades att det för framtiden är viktigt med
ett avelssamarbete med gemensam strategi så långt
möjligt. Där även Norska spetshundsklubben är
med.

Mötet genomfördes i diskussionsform och god
anda. Informationen och diskussionerna kom att
ske till stor del om problemen med epilepsi samt
de resultat och erfarenheter man kommit fram till
i Finland och Sverige. Konstaterades att erfarenheterna är i stort sett lika i båda länder och att man i
stora drag arbetar med likartade riktlinjer. Vad som
i stort skiljer sig åt är att man i Finland kommit
längre på forskningssidan beträffande Ep.
Päiviö Myllymäki och Eero Niku-Paavo inledde informationen om de erfarenheter och om forskningen som pågår, och frågeställningarna behandlades
allteftersom de kom upp enligt nedan:
epilepsi
• Informerade om problemhundar.
• Risker med att föra samman 2 problemlinjer
• Informerade om trolig arvsgång med en gen.
• Risker med höga Ep tal och satta gränser.
• Utbytte information om sjuka individer med
överenskommelse om att drabbade individers namn inte offentliggörs eftersom man utlovat
sekretess till dem.
• Uppfödare följer inte alltid riktlinjer för att
begränsa spridning av sjukdomsanlag.
• Niku-Paavo presenterade statistik som även
visade på Cykler med 3 års intervall med
toppar på Ep fall.

Sollefteåmötet
Protokoll fört vid möte i Sollefteå med Norska representanter där även Risto Tuomainen Finland deltog.
Närvarande: Per-Martin Korsmo, Hans W
Halvorsen, Roland Lundgren, Birger Backebjörk,
Rickard Näslund, Bengt-Olov Norberg och Risto
Tuomainen.
Birger Backebjörk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet fördes i öppen diskussionsform och god anda.
Halvorsen informerade att NFN lutar sig mot SSF
i och med begränsade ekonomiska resurser, och har
använt sig av Svenska avelsprogrammet hunddata.
Man har idag möjlighet att hämta hem data från
NKK, men man har inte möjlighet att beräkna inavelsgrad. Uppgifterna måste läggas in i hunddata för
att kunna bli användbara i en beräkning.
Birger informerade hur man arbetar i Finland och
vilka uppgifter man kan få via Koira-net.
Önskemålet är att man skall kunna samordna
Svenska, Finska och Norska hunddata i framtiden.
6

Ett alternativ är en gemensam databas för spetsarna
till att börja med, om det nordiska samarbetet i
SKKs regi ligger för långt fram i tiden. NSFN ser
gärna SSF som koordinator för detta genom sitt
geografiska läge.
Bengt-Olov Norberg informerade hur det nuvarande programmet är upplagt och att SSF köper
data från SKK.

på konferensen med anledning av att det av ekonomiska skäl är svårt att genomföra detta i Norge.
Men det finns önskemål att ha möjlighet att uppdatera sig och även utöka samarbetet.
Norska domarföreningen kommer att informeras av
Korsmo i frågan, och rekommenderas att ta kontakt
med SSF:s exteriörkommité, Ove Sjöström.
Gemensamma mål
Konstaterades att alla tre klubbar har ett gemensamt
mål med att jobba med problemen epilepsi och patellaluxation hos våra raser. Samtliga ansåg att det
är viktigt att jobba mot en gemensam avelsstrategi
i framtiden.
SPJ i Finland har kommit längst i forskningsarbetet.
SSF kommer att kontakta SKK för få hjälp av genetiker i ett fortstatt arbete. Halvorsen föreslog att
avelsråden inom SSF SPJ och NSFN anordnar en
träff för att titta gemensamt på problematiken, och
diskutera hur man tillsammans går vi vidare.

NSFN kan hämta fram uppgifter från NKK fritt,
och kan leverera det i olika format för en databas.
Men då finns inte veterinäruppgifter med. Detta är
nytt för i år så det skall vara enkelt att lägga in det
i databasen. Breed är inte uppdaterat med norska
hundar och det saknas även Finska registreringsuppgifter, vilket innebär att beräkningar av inavelsgrader blir svårare.
Breed är dosbaserad vilket gör att det ibland blir
problem för nya datorer att läsa programspråket.
SKK: s kommande hunddata kommer förmodligen
att ha som Koira-net med inavelsberäkningsfunktionen.
Det pågår ett Nordiskt samarbete i SKKs regi. Där
bör vi ligga på och övervaka så att man får till gemensam registreringsdatabas för våra tre länder.

Gentest
Ett gentest som ett framtida verktyg kommer sannolikt att vara en möjlighet i avelsarbetet.
Men frågan hur hårt skall man gå fram med att
gallra bort anlaget och samtidigt behålla en bred avelsbas är idag outrett.
Vad man kan bedöma i dagsläget är att framtida
DNA resultat bör vara offentliga.
Därför är det viktigt med en gemensam dialog för
att arbeta åt samma håll för att få fram friska sunda
hundar. Detta gäller båda raserna.
Risto tar upp behovet av avelskommitéernas möjlighet att träffas och ta upp gemensamma riktlinjer/
regler hur sjuka hundar, syskon och föräldrar skall
hanteras. Inavelgsrad, avelstak , Ep-tal, sjukdomshantering och prioritering.

Finska data
Birger har uppdragit till Ewert Lundström att utreda
med Jukka Lindholm möjligheten att lösa problemet
med att tanka Finska data till vårt datasystem.
Bengt -Olov får en fil av Halvorsen för att lägga in
Norska uppgifter i vårt system. (Textfil).
SSFs hunddata uppdateras 2ggr per år. Vår och
höst.
Till hjälp att beräkna Ep tal, har avelsråden i Sverige
samma hjälpmedel som i Finland.
Men i det programmet finns bara Finska registrerings
och Ep uppgifter med.Vi måste snarast få in Svenska
uppgifter, och i en nära framtid även Norska. Idag
måste man använda en mall och fylla i ”för hand”
för att få fram ett Ep tal på en svensk hund.

Kartläggning
Risto informerade att Helsingfors universitet
kartlägger Finsk spets, hela rasen från begynnelsen
för att se om de finns gemensamma nämnare sjuka
hundar, samt om det finns helt friska eller nästan
helt friska linjer.

Ewert har i uppdrag att jobba med att lösa detta
men tid har ej funnits än. Problemen med att ha
tillgång till gemensamma hunduppgifter försvårar
avelsarbetet till viss del idag.
Exteriördomarkonferens
En exteriördomarkonferens i Sverige är planerad till
2009. SSF har tagit kontakt med SÄK för att ha ett
samarrangemang..
Norska domare är intresserade av att komma med
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Riksutställningen 2006

BIS, Nipsippas Jacko, äg. Börje Markemo
BIS 2, Nystängslets Clint, äg. Staffan Jönsson

sekreterare. Utställningen ledde till en triumf för två
hundar från Ramsele. Junioren Nystängslets Clint
tog bara stryk av Nipsippas Jacko som tog hem BIStiteln. Här följer de bäst rankade hundarna, tikarna
var tyvärr få till antalet varför det blir lite haltande
redovisning.

Före detta Trängens exercisplan fick den andra april
ge plats för årets Riksutställning. Vädret var för en
gångs skull på vår sida med ett strålande solsken, faktum var att det blev väl varmt fram på dagen. Av 40
anmälda hundar kom 38 till start, 15 norrbottenspetsar och 23 finska spetsar. Lennart Edfors dömde
med Monica Jonsson och Susann Olsson som ring-

Norrbottenspets
Nystängslets Clint, äg. Staffan Jönsson, 1 junkl, 1 junkk, ck, 1 bhkl, BIR
Knaftskogens Micko, äg. Anna-Lena & Bengt Ågevall, 1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 2 bhkl
Skarbergets Jaxon, äg. Rickard Näslund, 1 jkl, 2 jkk, ck, cert, 3 bhkl
Saxälvens Quatro, äg. Stefan Lindberg, 1 chkl, ck, 4 bhkl
Holaforsens Olympia, äg. Johanna Martinell, 1 junkl, 1 junkk, ck, 1 btkl, BIM
Finsk spets
Nipsippas Jacko, äg. Börje Markemo, 1 ökl, 1 ökk, ck, 1 bhkl, BIR, BIS
Spetsgårdens Riiku, äg. Örjan Backlund, 1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 2 bhkl
Röjbackens Tarzan, äg. Staffan Forslund, 1 jkl, 2 jkk, ck, cert, 3 bhkl
Tjäderfightens Izor, äg. Lars-Bertil Lundberg, 1 jkl, 3 jkk, ck, cert, 4 bhkl
Keiju, äg. Gerhard Nilsson, 1 jkl, 1 jkk, ck, cert, 1 btkl, BIM
8

Jaktprov
Norrbottens Kust och Inland
19-20 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
tfn 0923-133 90, 070- 316 20 67, 070-575 93 90
18-19 september Råneå/Överkalix (vardagsprov)
Anmälningsmottagare: Niklas Lundberg, Hantverksvägen 17, 954 33 Gammelstad,
tfn 0920-25 70 57, 070-233 39 40
23-24 september Råneå/Överkalix, KM Nalles Minne
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
tfn 0923-137 29, 070-631 94 61
7-8 oktober Råneå/Överkalix, Skallkungen
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tfn 0920-301 37, 070-559 36 69
21-22 oktober Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Jörgen Robén, Berggränd 2, 961 40 Boden,
tfn 0921-141 73, 070-539 67 76
11-12 november Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Niklas Lundberg, Hantverksvägen 17, 954 33 Gammelstad,
tfn 0920-25 70 57, 070-233 39 40
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provet. Betalning sker enligt överenskommelse med anmälningsmottagaren efter bekräftelse om start. Vid för många hundar anmälda äger
lokalklubbens hundar företräde. Efter startbekräftelse är anmälan bindande. Startavgift är 250 kr/start.
Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare:
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, tfn 0923-137 29, 070-631 94 61
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, tfn 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan start.
Startavgiften
250 kr betalas in på PG 98 04 77-4 när provdag faställts. Eventuell reseersättning till domaren tillkommer
och betalas av hundägaren direkt till domaren vid provtillfället.
Ta chansen att meritera din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och tillfälle.
Om dugliga provmarker saknas kan eventuellt klubben hjälpa till med detta.



Kalixutställningen

tioårskalas på utställningsdagen.
Det var ganska jämt fördelat mellan könen bland
dom finska spetsarna, men med en liten övervikt för
tikarna.
Bäst bland hanarna blev den finska championhanen
Jahti-Impan Jörö som vann före Latanjarkas Ruff
och på tredje plats hamnade unghunden Röjmyrens
Saku. Det var en mycket nöjd ägare, Mika Pajari
från Keminmaa, som tog emot beviset på att hans
hund i och med dagens cert kan titulera sig svensk
utställningschampion.
Bland tikarna blev det en junior som stod som vinnare. Det var Vardos Kita som vann för Latanjarkas
Diesel och Njavvedalens Mitzi.
I kampen om BIR fick Kita ge sig mot sin manlige
opponent och det blev Jörö som segrade bland dom
finska spetsarna och ställdes mot vinnaren bland
nobsarna, Pakkasrustan Sindi och där blev det så att
nobstiken vann BIS-titeln.

Norrbottenspetstik vackrast!

Årets Kalixutställning blev en av dom kallaste under utställningens drygt tjugoåriga historia. Vintern
hade tagit ett bastant grepp om östra Norrbotten
med temperaturer neråt trettio minusgrander på
nätterna och kalla dagar, trots att solen gjorde sitt
bästa och lyckades få kvicksilvret att krypa upp mot
minus tjugo. Som tur var mildrades kylan en aning
lagom till utställningsdagen och det var runt femton
grader under dagen.
Startfältet var det största på flera år. 53 hundar var
anmälda och 52 kom till start. Som vanligt var nobsarna i minoritet och i år var dom 15 stycken, en
ganska normal fördelning mellan raserna när det
gäller Kalixutställningen. Domare för dagen var
Staffan Forsslund, Storvik, en rutinerad domare
som endast dömer finsk spets och norrbottenspets
och som själv ägt och jagat med spets under många
år.
Det var nobsarna som var först ut i ringen och bland
hanarna segrade Tiurtunets Jack II före Knaftskogen
Theo och bland tikarna var det ingen som rådde på
Seppo Pojanoksas championtik Pakkasrustan Sindi
som även blev BIR. Det var med saknad vi konstaterade att Rönnbäckens Moltas inte fanns på plats
vid årets utställning. Moltas insjuknade i december
och slutade sina dagar strax före jul. När vi avhandlar nobsarna kan vi inte göra det utan att skicka en
varm hälsning till P.A. Frohm som hade sitt sjut-

Till sist vill vi från arrangörerna tacka domare och
ringsekreterare som trots kyla skötte sina sysslor på
det bästa sätt och inte minst ett tack till hundägarna
som i många fall åkt tjugo mil och i några fall ännu
längre och som sedan tålmodigt väntat på sin tur att
få sin hund bedömd.
Vi hälsar också alla årets deltagare plus ytterligare
många fler välkomna till nästa års utställning Då
gäller det Riksutställningen och den går normalt en
månad senare och då hoppas vi att en varm vårsol
skall lysa över utställningsringen.

BIS
an Sindi
Pakkasrust
anoksa
Äg. Seppo Pohj

BIS 2
n Jörö
Jahti-Impa
ri
äg. Mika Paja
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Resultat Kalixutställningen
Finsk Spets
Tarro, S 12469/2005 . ...............................1 junkl, 1 junkk................................ Ingela Lindbäck, Boden
Latanjarkas Sisu S 22669/2005...............1 junkl, 2 junkk................................ Ahti Aasa, Juoksengi
Obygdens Peni S 27235/2005.................1 junkl, 3 junkk................................ Magnus Wallgren, Båtskärsnäs
Nijak S 42211/2005 ..................................2 junkl............................................. Jenny Stenberg, Vilhelmina
Skarjaks Frej S 31288/2004......................1 ukl, 2 ukk..................................... Fredrik Jonsson, Storuman
Röjmyrens Saku S 32297/2004.................1 ukl, 1 ukk, ck, 3 bhkl.................... Laila Boström, Boden
Domarboskogens Tiger S 21640/2004......1 jkl, 3 jkk........................................ Anders Larsson, Luleå
Spetsgårdens Manu S 43840/2003...........1 jkl, 4 jkk........................................ Gunnar Arvidsson, Arvidsjaur
Jahti-Impan Jörö FIN 36837/2003.............1 jkl, 1 jkk, cert, 1 bhkl, BIR, BIS2 Mika Pajari, Keminmaa
Latanjarkas Ruff S 29860/2003.................1 jkl, 2 jkk, cert, 2 bhkl.................... Evert Lindberg, Arvidsjaur
Lintuharjun Nalle S 12805/99....................2 jkl................................................. Daniel Nilsson, Roknäs
Leipipirs Nippe S 32735/2003...................2 jkl................................................. Ulrik Lidström, Vittangi
Rahan Roy S 38643/2001.........................2 jkl................................................. Herbert Burman, Norrfjärden
Njavvedalens Riku S 55966/2003.............2 jkl................................................. Matti Rimpisalo, Töre
Tjäderlekens Pekka S 42994/2003...........1 ökl, 1 ökk..................................... Fredrik Sundqvist, Boden
Stäpp S 25036/2004..................................2 ökl................................................ Bengt Ove Eliasson, Sockenträsk
Latanjarkas Zippo S 11264/2004...............1 ökl, 2 ökk..................................... Mikael Holmberg, Boliden
Röja S 58596/2005....................................1 vkl, hp.......................................... Mattias Arvidsson, Kvikkjokk
Storlandets Vilma S 55393/2005...............2 vkl ............................................... L A Lundqvist, Nattavaaraby
Pila S 54520/2005.....................................3 vkl................................................ Lennart Sjölund, Luleå
Tanja S 23990/2005..................................2 junkl............................................. Tord Isacsson, Kalix-Nyborg
Latanjarkas Piika S 22664/2005................1 junkl, 2 junkk................................ John Aidanpää, Haparanda
Tikka S 24500/2005...................................1 junkl............................................. Jan Johansson, Hedensbyn
Vargstrupens Tuuri S 28270/2005.............1 junkl............................................. Bengt Holm, Luleå
Latanjarkas Nelly S 22662/2005...............1 junkl............................................. Alf Edin, Sjulsmark
Vardos Kita S 40218/2005.........................1 junkl, 1 junkk, ck, 1 btkl, BIM....... Kjell Sundström, Arvidsjaur
Älgstugans Minni S 62468/2004................2 ukl................................................ Ulf Rantapää, Korpilombolo
Älgstugans Molly S 62465/2004...............2 ukl................................................ Jan Olov Åhl, Svartbyn
Bella S 44999/2004...................................1 ukl, 1ukk, hp................................ Marianne Johansson, S.Sandsjärv
Njavvedalens Rissy S 35991/2004............1 ukl, 2 ukk..................................... Tor Gunnar Söderlund, Roknäs
Älgstugans Sissi S 62467/2004.................2 ukl................................................ Tommy Abrahamsson, Luleå
Peurapojin Raja S 46625/2004.................1 jkl, 4 jkk........................................ Staffan Runnman, Ljuså
Njavvedalens Nasti S 55967/2003............1 jkl................................................. Magnus Törkvist, Råneå
Latanjarkas Diesel S 18064/2002.............1 jkl, 1 jkk, cert, 2 btkl..................... Mats Andersson, Norsjö
Njavvedalens Mitzi S 55968/2003.............1 jkl, 2 jkk, cert, 3 btkl..................... Mattias Persson, Luleå
Rahan Raki S 33831/2000........................2 jkl................................................. Per Lundgren, Arvidsjaur
Hakojen Tippa S 46533/2005....................2 jkl................................................. Johan Lehmivaara, Vittangi
Njavvedalens Kiiri S 17377/2001..............1 jkl, 3 jkk, cert................................ Daniel Nilsson Roknäs
Norrbottenspets
Lockskogens Birro S 35151/2005.............1 junkl, 2 junkk................................ P.A Jönsson, Kalix Nyborg
Maiccos Kiiski S 17650/2006....................1 junkl, 1 junkk, hp.......................... Jörgen Enman, Luleå
Överstjuktans Emil S 26680/2005.............1 junkl, 3 junkk................................ Malin Torikka, Luleå
Överstjuktans Argo S 27813/2004...... 1 ukl, 1 ukk................................Maria Lundin, Överkalix
Överstjuktans Nisse S 27811/2004......................................................Startade ej
Knaftskogens Theo S 61202/2002..... 1 jkl, 1 jkk, cert, 2 bhkl...............Jan Persson, Boheden
Zappy S 33238/2003.......................... 1 jkl, 2 jkk..................................Ove Jonsson, Älvsbyn
Tiurtunet´s Jack II S 31290/2004........ 1 ökl, ck, 1 bhkl, BIM.................Bertil Malm, Boden
Nickbyns Bamse S 28136/2003......... 2 ökl...........................................Göran Henriksson, Boden
Bella ER 43890/2005......................... 1 vkl, hp.....................................Jukka Kinnunen, Haparanda
Vilja S 44024/2005............................. 1 junkl, 2 junkk..........................Andreas Lindberg, Älvsbyn
Nikita S 29747/2005........................... 1 junkl, 1 junkk, hp....................Ulf Lundin, Narken
Kvickhems Freja S 21984/2001......... 2 jkl............................................Ewert Lundström, Skellefteå
Holaforsens Nipa S 11513/2004......... 1 ökl, ck, 2 btkl..........................Anita Lundin, Luleå
Pakkasrustan Sindi ER 20414/2000... 1 chkl, ck, BIR, BIS...................Seppo Pohjanoksa, Kalajoki
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Jaktprov
Medelpad
Skälsjön 19-20 aug
Anm & uppl Kjell Pettersson Järnbruksgatan 1
840 13 Torpshammar tel, 0691-20735.
Överturingen 2-3 september
Anm &uppl Anders Karlsson Ytterturingen 1230
840 24 Överturingen tel, 070-3477422.
Matfors 30september 1 oktober
Anm & uppl Bengt-Olov Norberg Sörfors 240
864 92 Matfors tel, 060-35444.
Fränsta 7-8 okt
Anm & uppl Kjell Pettersson Järnbruksgatan 1
840 13 Torpshammar tel, 0691-20735.
Matfors 24-25 mars-07
Anm & uppl Bengt-Olov Norberg Sörfors 240
864 92 Matfors tel, 06025444.
Rörliga Jaktprov
Anm & uppl Per-Ove Bergman Grängsjö 325
820 77 Gnarp tel, 0652-21034.
För samtliga jaktprov gäller:
Anm enl blankett i ståndskall som skall vara inskickad14 dagar före start. Vaccination får ej vara äldre än
4 år, Förstagångs vaccination minst 14 dagar före första start. Hunden skall vara id märkt.
Jaktproven är gratis för Medlemmar i ssf-medelpad, övriga 150:- ev milersättning
17 kr/mil och domararvode (100:-) tilkommer. Arrangören bekräftar om start lottning och logi.
För att inga som helst oklarheter skall råda om var Specialklubben för skällande
fågelhundar står i fallet då en av våra medlemmar nödgades skjuta
en Varg vill vi göra följande uttalande:
Vi inom SSF kommer att med all den kraft vi besitter stötta vår medlem som under
jakt råkade hamna i den situation att han ansåg sig tvungen att avliva den
attackerande Vargen för att rädda livet på sin hund.
Att bli åtalad för grovt jaktbrott då han räddar livet på sin hund saknar
all förankring i vanligt. folk rättsmevetenhet.
Vi vet också att med den Vargexplosion som nu sker kommer sådana
situationer att bli allt vanligare och vem som helst av oss kan råka in i den.
Vi anser att det inte bara var hans rättighet att försvara sin
hund utan det var också hans skyldighet.
SSF-Riksårsmöte 060401
2

Jaktprov
Västerbottens kustland
18-20/8 Vilhelmina
Anmälan till Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar. Tel 090-50805.
23/8 Sävar(Mickelträsk), eftermiddagsprov.
Anmälan till Ulf Grabbe, Skogsbrynet 43, 903 43 Umeå. Tel 090-56095.
30/9-1/10 Norsjö, klubbmästerskap.
Anmälan till Roger Hellgren, Vikborg 930 60 Bastuträsk.
För samtliga prov gäller:
Anmälan ska vara skriftlig och arrangör tillhanda senast 14 dagar före utlyst prov.
Hundägare ska uppge adress och telefonnummer, så att arrangören kan bekräfta start,
samlingsplats och tid för lottning.
För samtliga prov har klubbens egna hundar förtur.
Önskas enklare boende under jaktprovsdagarna anges det i samband med anmälan.
Startavgifter
För alla prov gäller 250 kr/start. Pengarna betalas till arrangören på provet före start. Anmäld hund som
uteblir från bekräftad start debiteras startavgiften om inte sjukdom eller skada kan styrkas genom läkar/veterinärintyg.
Rörliga prov
Anmälan till rörliga prov innehållande samtliga data på hunden
samt ägarens adress och telefonnummer sänds till
Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 00 Robertsfors. Tel 0934-10987.
Hundägaren blir sedan tilldelad domare och gör med denne upp lämplig tid och plats för provet.
OBS! Första jaktprovstarten för hunden på rörliga prov är gratis för klubbens egna medlemmar.
Klubben kan vara behjälplig med provmarker för rörliga prov.
Du som har en bra jakthund och är mån om rasens utveckling,
ge din hund en chans genom att låta den starta på ett jaktprov och en utställning.
Välkommen att starta din hund i höst!

Predatorjakten
Västerbottens Kustland
Resultat:
Bert lundström, Hörnsjö
8 rävar
5 nötskrikor
4 skator
Nils-erik Andersson, Skellefteå
3 rävar
1 kråkfågel
Bert Lundström, Hörnsjö



Jaktprov
SSF-syd
Skinnskatteberg 2-3 September Internationellt
Anmälningsmottagare: K-G Ekroos S. Ringvägen 44 739 31 Skinnskatteberg. Tel.
0222 41014 Anmälan är bindande och anmälningsavgiften 250 kr för ssf-syds medlemmar
och 300 kr för övriga betalas på plats.
Grängesberg, Högfors 23-24 september
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen Tel. 0240 31112
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften 200 kr för ssf-syds medlemmar och 250 kr
för övriga betalas på plats.
Björsjö 11-12 november
Anmälningsmottagare: Tomas Salander Ludvikavägen 8 Björsjö, 771 90 Ludvika Tel. 0240 30001
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften 200 kr för ssf-syds medlemmar
och 250 kr för övriga betalas på plats.
Grängesberg 23-24-25 mars 2007
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen Tel. 0240 31112 Anmälan är
bindande och anmälningsavgiften 200 kr för ssf-syds medlemmar och 250 kr för övriga betalas på plats.
För samtliga prov utom det internationella gäller förtur för ssf-syds medlemmar.
De som anmäler och inte kommer betalar in anmälningsavgiften på PG 915314-9
Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare/provledare: Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen
Tel. 0240 31112 Anmälan skall vara anmälningsmottagaren tillhanda senast 14 dagar före provdag.
Anmälningsavgiften 200 kr fördelas genom att sätta in 100 kr på lokalklubbens postgiro 915314-9 och
100 kr betalas när provet genomförs + ev. reseersättning till domaren.
Provledaren utser domare. När provdag och domare är fastställd skall anmälan per telefon göras till provledaren senast dag före provdag. Lokalklubbens medlemmar betalar vid första start endast domaren.

Åkes Rulle, ägare Rolf lundgren, Malå.


PROVLEDARRAPPORT
SSF Syd
Björsjö
Endast en hund startade på det utlysta provet
i Björsjö 13/11-05. Det var KG Ekroos tik
Röjbackens Katinka som fick ihop 70 p. ett andra
pris.
Fyra hundar har startat på rörliga jaktprov vilket
har resulterat i tre stycken tredje pris och ett andra
pris. Styggbergets Eija, tredje pris. Ägare Göran
Eriksson. Röjbacken Jaki, tredje pris. Ägare Inge
Enbacka. Röjbackens Sirra, tredje pris. Ägare Tehno
Blomkvist. Anju, andra pris. Ägare KG Ekroos.

Riiki i den djupa snön

Jaktproven har varit få. På de rörliga proven har vi
endast startat på marker där vi tidigare konstaterat
att det finns fågel. Det kan dock nämnas att fågeltillgången denna höst varit den sämsta sedan jag skaffade min första finnspets 1984. Två av tredjeprisen
ligger mycket nära att vara nollor.

en halv timme i skogen men hunden kämpade på
hela tiden. Riiki gjorde ett mycket bra arbete på den
enda konstaterade fågeln, en tjäderhöna. Det räckte
till 61 p och ett tredje pris.
Även ett rörligt prov är genomfört på senvintern.
Det är finska spetsen
Domarboskogens Cacke. Ägare Tim Lindqvist och
uppfödare Roger Olsson. Cacke fick ihop 81 poäng
och gick sin tredje etta och skall nu vara jaktchampion. Domare var Tomas Salander. Jag har själv sett
Cacke i skogen. Han är mycket arbetsvillig och envis. En utmärkt jakthund.
Cacke är e. Such Tjäderlekens Rappe u. Such Sjch
Styggbergets Seja.

Vi hoppas på bättre fågeltillgång i framtiden och
gärna nästa höst. Då kommer vi att få flera hundar
till start på jaktprov.
Grängesberg
Endast en hund startade på det utlysta provet i
Grängesberg 26/3-2006
Det var Börje Neva-Juonis hund Spetsgårdens Riiki
som trots det svåra föret med djup snö jobbade bra
och energiskt. Vi hittade bara en fågel på fyra och

Göran Eriksson

Domarboskogens Cacke
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Historiska hundar

I den här spalten kan ni läsa om hundar ni hört talas om och som många har i stamtavlan på sin hund.
Den här gången har turen kommit till Åkes Rulle, ägare Rolf lundgren, Malå.
Kom gärna med förslag till vilken hund ni vill läsa om i den här spalten
Åkes Rulle var en av de mest kända norrbottenspetsarna på sin tid och den förste och enda norrbottenspets som vunnit skallkungen och det var i Arvidsjaur 1982. Han hade som ensam hund ända till för något
år sen också varit ensam om att vinna bägge dagarna med en elitetta, på lördag 80 poäng och på söndag
75 poäng. Ingen annan hund nådde ett första pris den helgen.
De som minns de gamla reglerna vet att det blev svårare att nå bra resultat med många fåglar i protokollet
och Rulle hade 5 den första dagen och 7 den andra, vilket gör prestationen än större.
Samma år två veckor senare slog Rulle till på nytt, han vann landskampen mot Finland med 82 poäng,
vilket starkt bidrog till att Sverige vann lagsegern också. Det var då den fjärde elitettan på raken på tre
veckor. Rolf slutade att tävla med sin duktiga Rulle efter något år och ägnade sig med stor framgång
enbart åt jakten.
SUCH, SJCH, FINUCH
Åkes Rulle S 08043/76
Född den 24 maj 1976.
Död sommaren 1989, 13 år gammal.
Uppfödare: Åke Samuelsson
Fader: S 02384/ 76 Åkes Raj
Moder: S 25014/72 Åkes Tino

1980 var ett bra år på utställningarna, han fick på
utställningen i Storuman, 1 ökl, 1 skl, 1 jkl Cert
och HP av Stig Brännvall, i Boden 1 ökl, 2 skl,Cert
och HP av Carin Lindhe, i Uleåborg, Finland, 1
ökl, 1 skl, 1 jkl, Cert och HP av P Tiranti. Rulle
blev både Finuch och Such det året. HP på många
avelsgrupper
Åkes Rulle var trevlig och sympatisk hund och dessutom ovanligt klok som är kännetecknande för att
bli en så skicklig tjädertämjare som nu Rulle var.
Rolf berättar om några händelser: På ett jaktprov i
Rönnbäck tar Rulle upp en tjädertupp som lyfter
och flyger utför en stor brant, domaren och Rolf står
och väntar på upptag, men det är tyst. Efter några
minuter kommer Rulle gåendes uppför berget med
något till synes tungt i munnen. När hunden kommer närmare kunde de konstatera att det var tuppen
snyggt paketerad, men levande! Den lämnades över
för avlivning av en stolt hund. Rolf undrar om hunden förstod att husse inte bar gevär för dagen. En
annan händelse som också var annorlunda var när
Rulle skällde på en tupp och när skottet gick lyfte
fågeln från trädet och seglade i väg. Rulle förföljde
och efter en stund väntande kommer han tillbaka
och tydligt visar att han vill att Rolf ska följa med
honom. Han sprang ivrigt före en ca 500 meter och
ställer sig vid en myrkant. När Rolf kommer fram
ser han tuppen liggande stendöd under ett rotben.
Det avslutet kändes mycket skönt, eftersom Rolf var
ganska säker på att ha träffat fågeln.
Den största tuppen som Rulle och Rolf fick tillsammans var på en jakttur i Sorsele och den vägde 6,6
kg.
Bengt Persson

Åkes Rulle var undersökt för PRA och
katarakt och befanns utan anmäkning.

Rulle har lämnat 176 avkommor, många med
egna bra meriter som t.ex:Such, Sjch Rönnbäckens
Tina, Such Karhu, Such Vittådalens Rocco, Finjch,
Finuch, Such Vitådalens Lukku, Such Jokki, mfl.
Meriter:
Sammanlagt så fick Rulle ihop en öppenetta och sju
elitettor under sitt aktiva liv.
Hans bästa merit på jaktprov är skallkungsvinst
1982 och landskampsvinst samma år och också
jaktchampionatet.
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Vinterdagar
i Finland 2006
Vinterdagar i Finland är motsvarande Svenska
Riksutställningen och Riksårsmötet. Denna
tillställning beskrivs utförligare i Åke Jonssons
ledarspalt tidigare i detta nummer.
Utställningen
Söndagens utställningsplats ligger alldeles bredvid
hotellet. Det var toppen eftersom vädret inte var
något vidare, lätt snöfall och blås. Nästan tvåhundra
hundar var anmälda, hälften av dem var Karelska
björnhundar. Antalet finskspetsar gick upptill 75st.
Tjänstgörande domare Paavo Mattila hade en tuff
uppgift framför sig.

Joutsenvaaran Becky

Bästa Nobs
I Nobsringen tjänstgorde Sakari Poti, 27st var anmälda. Vann gjorde tiken:
Joutsenvaaran Becky 38955/01
äg. Kristina och Jorma Mäkelä, Kihniö. En mycket
fin representant för rasen .
Vinterdagar 2006 är över, helgen bled lyckat. Vi såg
många fina hundar och det blev mycket hundsnack
och naturligtvis bastubad.
Text Lauri Keränen
Den Finska spetsen har i grunden samma ursprung som Norrbottensspetsen. Den är Finsk
nationalras sedan 1947.
Det finns en teori i Finland om dess historia, att
det fanns etniska grupper sedan årtusenden i
det som är nuvarande norra och östra Finland,
som kväner, tavaster och samer. De hade varit
jägare och fiskare i all sin tid. De är folkgrupper
som bosatte sig där efter inflyttningen av jägare
och fiskare, när inlandsisen drog undan. De
hade med stor säkerhet , till hjälp i jakten, små
och stora spetshundar. Därifrån kan den finska
spetsen också ha sitt ursprung.

Finuch Sävelen Mahti

Bästa Finskspets
Till bästa hanhund valde han:
Finuch Sävelen Mahti 46268/03
äg. Voitto Valtonen, Tohmajärvi.
En mycket vacker och ståtlig hanne.
Den långa hemresan omöjliggjorde för oss att se tikklassen, men under resan hem fick vi höra en glädjande nyhet via mobil!
K-G Ekroos uppfödning
Finuch Röjbackens Kimu 34986/02
äg. Thommy Svevar, Övermalax hade vunnit!
Hon bled även bis.
Stort grattis till såväl uppfödaren som ägaren.

Enligt forstmästare Hugo Richard Sandberg,
som levde och var verksam i slutet på 1800-talet
i Finland, så började bildandet av rasen 100 år
e Kr. Sandberg skrev den första rasstandarden
redan 1892. Han hämtade hundar i nordöstra
Finland där han hittade de mest rastypiska individerna.
Hundarna hade behållit sitt ursprung bättre där,
i de trakter man inte kom i kontakt med andra
hundar så ofta.
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SSF Nedre Norrbotten inbjuder till

Familjedag i Älvsbyn
Så var det dags för den årliga familjedagen som 2006, liksom förra året, anordnas på
Bergvattnets ﬁskecamp utanför Älvsbyn. Vi umgås, grillar korv och dricker kaffe. En
tävlig i luftgevärsskytte är inplanerad. Kaffe och korv håller klubben med. Örig mat och
ﬁka tar var och en med sig. Alla spetshundvänner är välkomna.
Även de som inte är medlemmar i klubben.
Tid: Lördag 12 augusti kl 12:00.
Plats:Bergvattnets Fiskecamp.
Vägbeskrivning: Campen belägen i trakterna runt Pålsträsk.
Åk c:a 1,5 mil från Älvsbyn mot Luleå. Följ sedan skyltning från Luleåvägen.
Finns det önskemål eller förslag på andra aktiviteter under
familjedagen så hör gärna av er till någon i styrelsen.
Styrelsen träffas kl 10:00 för styrelsemöte
Anmälan och upplysningar: Markus Fougstedt. Tel: 0929-13264, 070-6820331

Norrbottenspetsen härstammar troligen från små laikor
som redan under förhistorisk tid fanns hos jägarfolket inom
Nordkalottområdet. Den lilla jaktspetsen har funnits under
årtusenden och överlevt under naturligt urval där endast de
starkaste och effektivaste hade en chans till överlevnad. I
dessa områden var jakten nödvändig och skulle ge både
föda och skinn.
Pälsjägarna försågs förr med den enda gällande valutan
i de här trakterna, dvs eftertraktade skinn från tex sobel,
mård och hermelin. När skinnpriserna rasade efter andra
världskriget försvann även intresset för Norrbottenspetsen.
Det ledde till att den avregistrerades hos Svenska
Kennelklubben som utdöd ras. Men det skulle visa sig att
rasen hade överlevt, dock mest som vakt och sällskapshund
på avlägsna gårdar i Norrland inland. Ett fåtal jägares hängivna arbete med att finna typiska hundar, under framförallt
senare delen av 1960-talet, säkerställde rasens fortlevnad
som jakthund. År 1967 återinförde SKK rasen i sina register ocen ny standard upprättades. Numera används rasen
främst till skogsfågeljakt, men den är fortfarande effektiv på
hårvilt och den ställer även älg.

Magus Bidner och Noa tar igen sig
efter en givande förmiddag!
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Jaktprov
Nedre Norrbotten 2006
Utlysta prov:
19-20 augusti, Kåbdalis/Tiellejaur
Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455
2-3 september alt. 9-10 september, Arvidsjaur
Anmälan till Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-10507
16-17 september alt. 23-24 september, Arvidsjaur, Internationellt prov
Anmälan till Tommy Sjöberg, Renstigen 3, 944 92 Blåsmark. Tel: 0911-39107
30 september-1 oktober alt. 14-15 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till Mikael Samuelsson, Ventilgatan 13, 933 34 Arvidsjaur. Tel: 0960-21953
21-22 oktober alt. 28-29 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till John Laestander, Smedjegatan 6, 930 90 Arjeplog. Tel: 0961-61717
Rörliga prov:
Anmälan till: Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455
Anmälan.
För samtliga prov gäller att skriftlig anmälan som är bindande skall vara poststämplad
senast 14 dagar före första provdag, använd blanketten i Ståndskall.
Startavgift.
Startavgifter för utlysta prov: 250 kr/start.
(Gratis vid hundens första jaktprovsstart, gäller bara klubbens medlemmar.)
Startavgifter för rörliga prov: 250 kr/start
(Gratis vid hundens första jaktprovsstart, gäller bara klubbens medlemmar), samt eventuell reseersättning
till domaren.
Startavgiften betalas in på klubbens postgiro 48 95 27-2 i samband med anmälan.
Vid utlysta prov kan startavgiften betalas på plats efter godkännande av anmälningsmottagaren.
För anmäld hund som bekräftats start och uteblir från provet återbetalas anmälningsavgiften
endast mot uppvisande av läkar-/veterinärintyg.
Bekräftelse om start.
Bekräftelse om start sker per telefon under förutsättning att hundägaren lämnat
telefonnummer och är anträffbar.
Samling och lottning.
Upplysningar om samlingsplatsen och tidpunkt för lottning erhålls i samband med bekräftelse om start.
Övrigt.
Lokalkubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dagslängd.



Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0971/102 36 och fax: 0971-125 70
Org nr: 894701-2806. Adress: Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk.
Hemsida: http://www.ssf-spetsar.nu
Ordförande
Åke Jonsson, Råsjö, 820 40 Järvsö, tel 0651-490 46, e-post ake.jonsson@byggkonsulten.com
Vice ordförande
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Sekreterare
Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36, mobil 010/261 74 12
e-post kristerm@privat.utfors.se
Vice sekreterare
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/20208, e-post: ove.sjostrom@telia.com
Kassör
Jan Dahlin, Stångtjärnsvägen 157, 791 74 Falun, tel 023-237 19, e-post agneta.janne@glocalnet.net
Ledamot och dataansvarig
Bengt-Olov Norberg, Sörfors 240, 864 92 Matfors, tel. 060-254 44, e-post bengt-olov.norberg@telia.com
Ledamot
Börje Svensson, Alderkittsvägen 32, 792 90 Sollerön, tel. 0250-222 80, e-post sarlarsgard@hotmail.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg , Söderhamn, Staffan Forslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur,
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Avelsrådskommitté
Sammankallande och täckhundshänvisning finsk spets
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel 0975-510 05, e-post b.backebjork@telia.com
Ledamot Per-Ove Bergman, Östergrängsjö 168, 820 77 Gnarp, tel. 0652-21034,e-post per-ove.bergman@wtnord.net
Finsk spets, täckhundsanvisning:			
Roland Lundgren, Hällfors 48, 911 91 Vännäs, tel. 0935-310 77 , e-post: roland.lundgren@vannas.net
Finsk spets, valphänvisning:
Daniel Byqvist, Vik 9244, 821 41 Bollnäs, tel. 0278-230 07, e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954-146 24, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977 – 102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se
Statistik
Niklas Lundberg, Holmenvägen 15, 952 50 Kalix-Nyborg, tel 0923-159 12, e-post nilu@telia.com
Priskommitté
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Provregelkommitté
Thore Öhgren, Borgargatan 11 A Bv, 933 31 Arvidsjaur, tel 0960-216 39, e-post thore.ogren@telia.com
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 Sollefteå, tel 0620-142 40, e-post bengt.per@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitté
Åke Jonsson, adress se ovan Ove Sjöström, adress se ovan och Jan Dahlin, adress se ovan
Berit Nordin, Aronsbergsgatan 5, 910 60 Åsele, tel. 0941-107 16, e-post: berith.nordin@ktv.asele.se
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se

50

Specialklubben
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Postgiro: 48 80 89-4
Ordförande: Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk. tel: 0971-102 36
Sekreterare: Krister Mattsson, Adress se ovan, e-post: kristerm@privat.utfors.se
Kassör: Ivar Karkiainen, Timmermansgatan 13, 982 60 Porjus, 0973-10280, e-post: 097310280@telia.com
Norrbottens Kust och Inland
Postgiro: 98 04 77-4
Ordförande: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, tel. 0923-13390 e-post 092313390@telia.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-30137, e-post skogskonsult.larsson@spray.se
Kassör: Lena Isacson, Råningsvägen 15, 952 04 Pålänge, tel. 0923-241 96, e-post 512isaksson@telia.com
Nedre Norrbotten
Postgiro : 48 95 27-2
Ordförande: Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6645570,
e-post: per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn, tel. 0929-132 64, 070-682 03 31,
e-post: kavelmyrberget@hotmail.com
Kassör: Krister Willman, Villebrådstigen 14, 974 55 Luleå. Tel: 0920-663 18, 070-686 63 18
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. Tel: 0934-10987
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson, Buberget 43, 922 92 Vindeln. Tel: 0933-310 66
Västerbottens Lappmark
Postgiro :48 56 76-1
Ordförande: Peter Jonsson, Hammarvägen 5, 923 31 Storuman, tel. 0951-776 86, e-post: kj.peter.jonsson@telia.com
Sekreterare: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22,
e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Ulf Jonsson, Silsjönäs 2181, 880 50 Backe, tel. 0624-40015, e-post 40015@telia.com
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 3264, 880 50 Backe. Tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. Tel: 0660-516 12
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-30346, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson, Havsnäs 580, 833 95 Strömsund, tel. 0670-31000, 070-257 13 27
Medelpad
Postgiro: 34 45 53-3
Ordförande: Kjell Pettersson, Järnbruksgatan 1, 840 13 Torpshammar, tel. 0691-207 35,
e-post spetsgardens@glocalnet.net
Sekreterare: Egon Rongdén, Berglundavägen 1, 860 30 Sörberge, tel 060-570062, 0705-131433,
e-post: egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Sture Eriksson, Terassvägen 2, 840 10 Ljungaverk. Tel: 0691-326 17
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Anders Näslund, Lyckovägen 2, 820 41 Färila, tel. 0651 – 210 06, e-post: anders.naslund@wmdata.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651 – 472 01, e-post: cina.mickelsson@swipnet.se
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel: 0250-41088, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280 – 718 96
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Tomas Salander, Ludvikavägen 8, Björsjö, 771 90 Ludvika. tel. 0240 – 30001,
e-post tomas.salander@skogssallskapet.se
Sekreterare: Carin Simonsson, Smedsvägen 9, 772 40 Grängesberg, tel. 0240 – 22118,
e-post carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Göran Eriksson, Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen. Tel: 0240-31112 e-post:styggberget@hotmail.com
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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 SOLLEFTEÅ

Sörlidbäckens Aya

STORUMANS TRYCKERI AB

Börknäs Kirro

Stjärnskottspokalen
Vikborgs Speja

