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Riksfullmäktige 
i Kalix

I år höll vi vårt fullmäkti-
gemöte i Kalix och då som 
vanligt i brytningen mel-
lan mars och april.
Mötet förflöt lugnt och den enda motion som be-
handlades gällde EP (epilepsi) och våra avelsråds 
”möjlighet” att offentliggöra vissa uppgifter.
Motionären vill så vitt jag kan förstå rasens bästa 
vilket är lovvärt, tyvärr skulle ett offentliggörande 
bryta mot de överenskommelser som avelsråden 
gjort med uppgiftslämnarna inom Sverige liksom i 
Norge och Finland och i o m detta äventyra fortsatt 
samarbete vilket i sin tur kanske slår i fel riktning 
mot våra hundar.
Mitt råd är att kontakta avelsråden inför planerade 
parningar, genom avelsråden tas hänsyn till de sjuk-
domsbilder som är aktuella inom våra raser
Nya i styrelsen
Inom styrelsen ser vi idag två nya ansikten, Ivar 
Karkiainen som efterträder Jan Dalin på kassörs-
posten och Lennart Jönsson som ersätter Bengt-
Olov Norberg att representera regionen.
Vi hälsar Lennart och Ivar välkomna och tackar 
samtidigt Bengt-Olov och Jan för  ett väl utfört sty-
relsearbete.
§28 (människans rätt)
Under ovanstående rubrik skrev jag förra året i 
samma nummer om vår medlem som skyddat sin 
jakthund genom att skjuta en angripande varg, och 
jag uttryckte mitt tvivel till hur vårt rättsväsende 
fungerar i dessa frågor.
Som jag skrev i fjol hoppades jag ”att förnuftet i 
slutändan segrar”.
För att om möjligt kunna ge er ett glatt besked i 
denna ledare ringde jag idag upp vår medlem (som 
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Utställningar
2007

11  augusti ..................................................................................... Malung
24 november ...................................................................................... Piteå
24 november ...........................................................................Vemdalen
2 december ................................................................................... Matfors 

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

jaktprovsdomare under våren/sommaren.
Även gamla domare som ej dömt på sista tiden är välkomna.

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Anmälan till Thore Öhgren, Tel: 0960-216 39

Predator Jakt
SSF/Västerbotten Lappmark fortsätter 
predatorjaktstävlingen med tiden från 
10 februari, 2007 till 3 februari, 2008. 

Fångsten redovisas skriftligt eller mail till 
Thomas Jonsson senast 5 februari, 2008.

Tävlingen utlyses till alla medlemmar i SSF/
Västerbottens Lappmark. Tävlingen gäller 
endast för fångst inom västerbotten lapp-
markens område.
Viltarter som ingår är Räv och Mård. Man er-
håller en lott för varje fångad eller skjutet vilt. 
Lottdragning sker på årsmötet 2008, där ett 
antal mårdfällor och rävsnaror kommer att 
lottas ut bland de tävlande. 

Uppgifter om fångat eller 
skjutit vilt skickas till:

Thomas Jonsson
Kronåsvägen 8
920 40 Kristineberg.
Thomas.Jonsson@Brinet.nu
 

Styrelsen, Västerbottens Lappmark.

FINSKA SPETSVALPAR VÄNTAS!  
u. Fort hjort Pina 

u. (N, F, Sjch Tiukka. E, Intnordjch, Intnorduch Tapion Paras)
e. Ailatis Seppo

e. (Sjch Such Byråsens Fassi, E, Finjch Finuch Intuch Such KatajahaanNalle) 
Täckhund rek av avelsrådet, knäleder u.a. 

 Parad 2&4/4-07) Vid intresse RING.
Björn Sundin Tel. 0650-969 45, 070-660 36 85.
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser 

från val av valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.

”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”, 
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.

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

Illustratör: Leif Holmqvist

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

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

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2007....................10 februari ......................................15 mars 
2/2007 ...................10 maj  ............................................15 juni
3/2007....................10 augusti .......................................15 september
4/2007....................10 november ..................................15 december

Manus skickas 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 syns på bilden.

OBS! Märk inte bilder med spritpenna, det kan förstöra intilliggande bilder.

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
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Klubb T-shirt REA!
Vi inom SSF AC Kustland, har tagit fram en klubbtröja 
med fräck design i svart med SSF-logga på framsidan.
Jägargrön Storlekar L, XL, XXL (Begränsat antal kvar)

Nedsatt pris: 50:- + porto
Vi har även injagningskompendium, 
tygmärken, klisterdekaler.

Kepsar
Tryckt logga!

Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 125:- + porto

Beställning via telefon eller mail till:
Tommy Jonasson
Buberget 43. 922 92 VINDELN
Tel. 0933-310 66 
Mail: tommy.093331066@telia.com

E-post: standskall@it4unet.se

Nyhet! 

Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.ssf-spetsar.nu
 

Nu finns en ny anmälningsblankett för jaktprov och utställning
 i pdf-format på vår hemsida.

Blanketten kan ifyllas på skärmen. 
 Läs gärna guide för ifyllande.

 Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Domarkurs
 Jämtland/Härjedalen 

ordnar teorikurs för nya jaktprovsdomare om intresse finns.

Intresseanmälan till:
Utbildningsledare Roger Hedlund Tel. 070-358 12 13.
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MODO Skogs
vandringspris 
i Åsele 
Priset instiftades 1995 och ska vandra i 10 
år. Inteckningen i Modo´s vandringspris 
för skällande fågelhundar tillfaller den 
hund som erhåller den högsta totalpoän-
gen över två dagar.

Priset har nu vandrat i 10 år och har slutligen vun-
nits av SUCH SJCH Tjäderfjäderns Dex som 2004 
tog 1:a pris båda dagarna 77 p och 86 p . 
Grattis till Stefan Eriksson, Vännäs.

Övriga som hade inteckningar   
1995 Tapion Kiire .................................. 75+79 p                  
1996 Fikengårdens Atena ....................... 75+72 p
1997 Tjäderlekens Tepi .......................... 63+78 p
1998 Tapion Pyry ................................... 80+64 p
1999 Tjäderråets Ero .............................. 61+77 p
2000 Vinbäckens Jonna .......................... 53+75 p
2001 Saxälvens Quattro ......................... 23+88 p
2002 Uppflogets Mitzi ........................... 79+66 p
2003 Viterlidens Anja............................. 65+63 p
2004 Tjäderfjäderns Dex  ....................... 77+86 p
2005 Sörlidbäckens Aya ........................... 9+80 p

Åsele jaktprovsansvarig

Totalvinnaren Tjäderfjäderns Dex

Sörlidbäckens Aya vinnare 2005

MODO SKOgS VANDRINgSPRIS

för övrigt just bärgade ädelfisk i mängder efter nått 
vattendrag i Härjedalen). På frågan om hur hans fall i 
utvecklats sedan samma tid i fjol blev svaret att ingent-
ing har hänt, jag har inte hört någonting personligen! 
Jag tycker det är beklagligt hur rättsväsendet och dessa 
specialåklagare handskas med människor, och försöker 
samtidigt sätta mig in i situationen att under så lång 
tid känna ovissheten om framtiden. Det har nu snart 
gått ett år sedan den ”något” jaktfientliga regeringen 
lämnade ifrån sig makten i Sverige, hoppas innerligt 
att inte åklagaren syniskt lägger vår medlems fall på 
is länge nog för att invänta en eventuellt lämpligare 
regering efter nästa val om tre år.
Dataansvarig/riksregistrerare
I första stycket här i ledaren skrev jag om att Bengt-
Olov Norberg lämnat styrelsen och i samband med 
att han lämnade styrelsen lämnade han också uppdra-
gen som dataansvarig och riksregistrerare för jaktprov. 

Jag vill att ni medlemmar tänker till om ni har något 
förslag på efterträdare till Bengt-Olov på dessa poster, 
det behöver inte vara samma person på båda. Hör av 
Er med personförslag till undertecknad eller någon an-
nan i styrelsen. 
Ledaren
Vid vårt senaste styrelsemöte framförde jag ett önske-
mål om att ledaren fortsättningsvis skall vandra mellan 
alla i styrelsen samt kommittéer och funktionärer.
Som vanligt när du inom en organisation kommer 
med ett förslag så blir det du själv som får i uppgift att 
genomföra det.
Då vet ni att om det är någon annan än jag som skrivit 
ledaren i nästa nummer så har jag lyckats.
Jag återkommer troligen om ett antal nummer och ön-
skar er slutligen trevlig sommar med massor av kyck-
lingobservationer.
     

Åke Jonsson

Ledare forts...
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SUCH Latanjarkas Diesel 
S18064/2002
Uppfödare: Mikael Holmberg Boliden
Ägare: Mats Andersson Norsjö

Utställningsmeriter: 
Cert 8/4 2005 Storuman
Cert 4/3 2005 Kalix
Cert+bir+bis 3/2 2007 Jokkmokk
Jaktprov: 
1: a10/11 2006 i Porjus

SJCH FINJCH Obygdens Nätti
S23272/2000 e. Tapperdalen Vicke u. Tapion Piri
Ägare: Anders Morin, Kalix
Uppfödare: Stefan Olofsson, Off erdal

Jaktprovsmeriter:
021015 Off erdal  1:a 92p
031005 Off erdal  1:a 78p
040926 Risbäck, NM  1:a 77p
050910 Arvidjaur  1.a 80p
061104 Ylivieska, NM 1.a 84p, Cacit
061105 Ylivieska, NM 1:a 85p, Cacit

Utställningsmeriter:
010210 Arvidsjaur  1 jkl
011124 Piteå   1 jkl, Cert, BIM011124 Piteå   1 jkl, Cert, BIM

SJCH Spetsgårdens Riiki 
S 29351/2004
Uppfödare: Kjell Petterson Stöde
Ägare: Börje Neva-Juoni Idkerberget

Jaktprovsmeriter: 14 st alla utlysta
06 09 02 1:a pris 84p. Cacit. Skinnskatteberg
06 10 01 1:a pris 80p. Noppikoski
06 11 04 1:a pris 80p. Fredriksberg

Utställning: 5 st
06 06 11  Alfta Cert
06 11 25 Vemdalen Cert Bim

8



SUCH SJCH Latanjarkas Titti 
S 18063/2002
e. SUCH Taurus S60019/91
u. SJCH Ailatis Mirva S34356/98
Uppfödare: Mikael Holmberg Boliden
Ägare Rainer Lyngmark Malmberget
Utställning: 
2005 11 19  Cert   Luleå
2004 03 21  Cert   Jokkmokk
2003 05 24  Cert   Sandvik/Östersund
Jaktprov:
2004 10 24        90 p     1:a pris
2003 10 26        91 p     1:a pris
2002 11 17        81 p     1:a pris

Bilder på gamla skallkungar sökes!
Vi har plats för din bild på vår fi na hemsida. 

Skicka in elektroniska bilder på e-post:
kelas@passagen.se eller ett vanligt fotografi  till adress.

Karl-Erik Sifvertsson
skucku 226

84040 Svenstavik

Glöm inte att skriva hundens registreringsnummer, vilket år hunden vann 
och vart vi ska skicka bilden i retur.

Domarkurs.
 Jämtland/Härjedalen ordnar teorikurs för nya jaktprovsdomare om intresse fi nns.

Intresseanmälan till: 
Utbildningsledare Roger Hedlund 070-358 12 13.

Domarutbildning 
SSF/Gävleborg utbildning av jaktprovsdomare 

Vi ordnar utbildning av blivande jaktprovsdomare under våren 2007.

Anmäl intresse till Anders Näslund tel. 0651-21006
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Kennelklubben lämnar ekonomiskt bidrag till dessa 
konferenser. För SSF:s del hölls sista konferensen för 
tolv år sedan alltså 1995.

Jag delar inte SSF:s ordförandes åsikt att lösningen 
är att ”utställningsarrangörerna skriver ut 
rasbeskrivningen från hemsidan och ber domaren 
läsa igenom denna före bedömningen.” Den 
åsikten imponerar inte på mig. Man måste kräva 
att en seriös domare som inbjudits att döma på 
en specialklubbs utställning är uppdaterad på 
aktuella raser. Personligen skulle jag som domare 
ta illa upp av ett sådant agerande. Här faller också 
ett stort ansvar på arrangerande lokalklubbar som 
står för domarvalet. Nämnda skrivelse innehåller 
för övrigt inget nytt annat än att klubben önskar 
obligatorisk mätning och det borde då meddelas 
till SKK så att det kommer med i deras utgåva 
utställningsbestämmalser som skickas ut till alla 
domare.

Något om utbildningen av exteriördomare. För att 
bli antagen till utbildningen krävs godkännande 
från specialklubben. Sedan får eleven genomgå Skk:s 
preparandkurs för blivande utställningsdomare. Den 
vanligaste vägen är sedan elev och aspirantutbildning 
i ringen. Elev kan man gå för en auktoriserad 
domare som har dömt rasen ett antal år. Aspirant 
tjänstgöringen får endast ske för av specialklubben 
utsedda aspirantdomare som klubben anser vara 
särskilt kompetenta och raskunniga. SSF har utsett 
Erna-Britt Nordin, Lennart Edfors och Kenneth 
Edh till detta uppdrag. Deras grannlaga uppgift 
är att kontrollera att aspiranterna har tillräckliga 
kunskaper om våra raser för att bli godkända.
Dessutom kräver specialklubben att 
domaraspiranterna följt med på ett jaktprov för att 
få en insikt i hur våra raser praktiskt fungerar.
Utbildningen måste anses vara ambitiös och borde 
rätt handlagt leda till att alla auktoriserade domare 
har tillräcklig kompetens för att göra ett gott jobb 
i ringen.

Att variationen i prissättningen mellan 
utställningarna ibland är ganska stor har vi alla 
upplevt. Men det är också ibland befogat. Hunden 
kan ha en dålig dag och vill inte visa upp sig, den kan 
vara för dagen otränad och överviktig och kanske 
den vanligaste orsaken i dålig pälskondition. Det är 
viktigt att hundägaren lär sig att se när hunden är i 
utställningskick, annars avstå från att tävla.

Att det sedan finns betydande variationer mellan 

Hundutställning 

Hur vill vi ha det, 
vart är vi på väg?
Satt en dag och tittade på SSF:s hemsidas gästbok. 
Där fanns flera inlägg som alla uttryckte missnöje 
över variationer i utställningsdomarnas prissättning 
som på samma hund kunde variera mellan certifikat 
och 3:e pris. Som en hundägare uttryckte det, efter 
tre utställningar vet jag fortfarande inte om min 
hund är bra eller dålig. Även på ledarplats i senaste 
numret av Ståndskall tar ordförande upp ämnet med 
ett exempel där både hundägaren och skribenten 
anser att en hund blivit felaktigt bortdömd.
Jag skall här försöka att redogöra för regelverket och 
några funderingar kring dagsläget.

För varje ras finns det en rasstandard framtagen. Den 
beskriver hur hunden skall se ut från nos till svans. 
Det är rasens hemland som fastställer rasstandarden 
och övriga länder har att rätta sig efter detta. För 
våra raser betyder det att norrbottenspetsens är 
Sveriges ansvar och finskspets är Finlands.

För att få så enhetlig bedömning som möjligt på 
utställningarna har Svenska Kennelklubben gett 
uppdrag åt de rasansvariga specialklubbarna att 
med 5-7 års intervall arrangera domarkonferenser 
där alla exteriördomare som dömer rasen inbjuds. 
På konferensen har man genomgång av gällande 
rasstandard, levande hundmaterial med en 
demonstrations hund av ck kvalité samt ytterligare 
ca 5 hundar/ras av varierande kvalité som alla 
närvarande domare har att bedöma. Sedan enas 
konferensen om ett facit för varje hund. Allt detta 
för att kalibrera domarkåren och ge en samsyn 
och därigenom enhetligare bedömning. Sv. 

Stig Brännvall
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domarnas nivå vid prissättningen är helt klart. Här 
har vi det verkliga problemet. Ribban ligger inte på 
samma höjd. Om man gör en profil på de enskilda 
domarnas bedömning under en 5-års period skall 
man finna att vi har domare som i snitt utdelar 
mellan 60-70% 1:a pris och över 30% ck och på 
andra sidan domare med 30-40% 1:a pris och 10% 
ck. Men detta är inget att förvåna sig över. Hur skulle 
det se ut bland jaktprovdomare och provledare om 
man på 12 år aldrig ställt några krav, inte haft en 
enda samling, inte skrivit en enda rad, inte gjort ett 
enda försök att skapa enhetliga tolkningar? Jag är 
säker på att läget skulle vara helt identiskt.

En arrangör uttalade för ett antal år sedan ”att det är 
bra att det är variation mellan domarnas bedömning, 
då har ju många fler chansen att vinna”. Men då 
förvandlar man hund utställningarna till ett lotteri, 
som när du köper en bingolott! Det synsättet är 

förödande för en hundras exteriöra utveckling. 

Sedan kan man fråga sig, hur vill arrangörer och 
utställare ha hundarna bedömda? Utan tvivel är 
det så att de flesta föredrar en snäll domare som ger 
många ettor och certifikat. Eller som en utställare 
uttryckte det. Varför skall jag ställa för domare xxxx 
och få en 2:a, när jag kan välja en annan domare där 
jag har chans på ett certifikat.
Alltså en snäll domare ger nöjda utställare, många 
utställare, en belåten lokalklubbs kassör, alla är 
nöjda!
Men så kommer vi till det där med SSF:s ändamål 
”att främja den jaktliga och exteriöra utvecklingen 
av raserna finsk spets och norrbottens spets,” vem 
tänker på det, vem bryr sig?  
Inte vet jag, men vem som bär ansvaret det vet jag.

Stig Brännvall

Tjäderfjäderns Finn 
född 2005 

Den finska spetsen kan med rätt uppmuntran bli 
goda älghundar. Man kan även som lekman utläsa 
av bilderna att Finn har ett visst älgintresse. Han 
verkar dessutom ha husses goda medgivande, det ser 
man på ett ymmnigt blödade ingånghål. Dramatiska 
bilder mitt i stridens hetta...

Ägaren Johan Oskarsson har tagit bilderna.
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Nobs-lycka del 2
Av Bo Gustafsson

Fortsatt Nobslycka
Vid förra veckans besök på en av centralortens mat-
varuaffärer mötte jag en finnspetsägande bekant jäm-
tlänning som efter sedvanligt väderprat frågade ”hur 
ha dä gått”. Frågan avsåg inte hur min sedan några år 
inträdda pensionärstillvaro gestaltat sig utan ”hur ha 
dä gått ma hunn”. (att skriva jämtska fonetiskt be-
härskar jag inte) Personen, medlem i SSF Jämtland, 
hade läst min utläggning i Ståndskall 4/2005 om 
lyckan att blivit ägare till en Norrbottenspets.
Eftersom mannen är grundligt intresserad av skäl-
lande fågelhundar gav jag en grundlig redogörelae 
om timade händelser sedan nov 2005. Jag berättade 
om glädjen av att efter drygt 30 års sittande på älg-
pass kunna röra mig i skogen med en ung och ivrig 
jaktkamrat som med glada och ibland hetsiga skall 
berättar för mig om skogens alla innevånare. Första 
höstens vistelse i skogen hade i alla fall gett besked 
om att AXO har anlag och stort intresse för fågel. 
Hundutställning
Jag berättade även om den nya upplevelsen att 
fara på hundutställning för att få hundens exteriör 
bedömd. Det närmaste en hundutställning jag själv 
tidigare varit var riksbedömning av pälsbagglamm 
(exteriörbedömning) och vallhundsprov (brukse-
genskaper) därför var det i stort sett lika nytt för 
både husse och AXO att den 26 mars 2006 fara på 
hundutställning i Åsele. På grund av sträng kyla 
hade jag missat möjligheten till ringträning före 
utställningen som Södra Lappmarksklubben ordnat 
veckorna före utställningen. Med startnummer 3 
var det inte så många före oss som vi kunde kolla in 
hur det gick till men runt tog vi oss. 
Även om jag naturligtvis själv tyckte att jag hade 
världens finaste hund så var det ändå omtumlande 
att höra och läsa domarens omdöme om AXO :
”Mycket livlig och pigg jun hane med utm prop. 
Välskuret huvud, mörka fina ögon, korr bett, mkt 
bra ansatta öron, bra hals och överlinje, bra förbröst 
o kropp, utm vinklar o benstomme, aning hårt ring-
lad svans, utm färger o päls, rör sig med bra steg. Ua.  
Slutomdöme 1 Junkl,1Junkk, ck,3bhkl. 
 För mig den omtumlade ägaren som aldrig sett ett 
utställningsprotokoll lät allt som poesi. Jag riktigt 
sög i mig superlativen även om jag sedan jag kom 
hem fick läsa på från ssf:s hemsida vad krumelurerna 
i slutomdömet betydde. 

Bland annat läste jag mig till att ettan och tvåan 
i bhkl var AXO:s far Rönnbäckens Olle och far-
bror Rönnbäckens Qu. Roligt var dessutom att 
AXO:s två helsyskon och fyra halvsyskon alla med  
Rönnbäckens Olle som far fick mycket fina omdö-
men.

Föryngring
Vintern 2006 följdes av en vår och sommar då ty-
dligen allt stämde för våra skogshöns, det är länge 
sedan man på våra Ångermanländska skogsbygder 
sett så många och talrika tjäderkullar, orrkullarna 
däremot hade åtminstone här ganska normal storlek 
och omfattning. Intressant är att orren inte på långt 
när når den enorma omfattning som förekom i slu-
tet på 1970-talet. Storskogsbruket med dess stora 
ytor borde väl egentligen gynnat orren. 
Den goda föryngringen av skogsfågel passade ju 
perfekt för fortsatt injagning av  AXO.  Tråkigt var 
bara att allt tog slut dygnen 19-20 oktober då två 
omgångar med vardera ca ½-metern med blötsnö 
bara ramlade ner och omöjliggjorde fortsatt jakt 
och jaktprovsverksamhet. Blötsnön följdes av nära 
3-veckors omväxlande regn och mera blötsnö och 
därefter kyla som lämnade efter sig ett ca 3-4 dm 
tjockt glashalt istäcke som krävde broddar på alla  
fötter för att överhuvudtaget kunna röra sig i sko-
gen. Tala om jakt var ju inte fråga. Först in i de-
cember kom ett par dm lössnö som ändå räddade 
möjligheten att bärga en färsk jultjäder.

Jaktprov
 Före all snö hade vi ändå hunnit debutera med rör-
liga jaktprov.  Som fullständig novis hade jag för att 
få någon insikt i vad det rörde sig om anmält mig till  
endags teorikurs för ev blivande jaktprovsdomare 
som lokalklubben Ångermanland anordnade. 
Även om jag inte hängde med på en del tabellan-

Axo med jultjäder
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vändning var det en bra grund att ha när vi den 27 
augusti gick vårt första rörliga jaktprov. Provet re-
sulterade i 55 förtjänstpoäng som raskt reducerades 
med 4 felpoäng då AXO lämnat skallet på tjä-
derhönan för att springa tillbaka och skälla på de 
kvarvarande kycklingarna 
där hönan först lyftes. Resultatet blev ändå ett 3:
e pris som sedermera gav extra bonus i form av 
inteckning i ”Älgols kennels vandringspris” till 
yngsta jaktprovsmeriterade hund under 2006 inom 
Ångermanlandsklubben.

Nästa jaktprov var bestämt till den 3 oktober, redan 
på morgonen regnade det ihärdigt och i stället för 
att avta, som väderrapporten utlovat, tilltog regnet 
så snart provet påbörjats. AXO stötte 4 tjädertuppar 
som omgående och med högsta fart lämnade sock-
nen. Jaktprovsdomaren betecknade det som ”stolpe 
ut” men det gick då så fort så jag hann då inte ens 
se stolparna. Provresultatet 12 poäng var mindre 
än dom 22 mm regn som kom under dagen. Hur 
resten av hösten blev har jag redan berättat.

Predatorjakt
En viktig del av jaktutövandet är predatorjakt, om 
den dessutom ses som bra tillfällen till skjutträning 

Axo på toppjakt

ökar motivationen. När jag summerar jaktåret 2006 
har jag och min granne och jaktkamrat Sivert till-
sammans till glädje för våra skogshöns ändat livet 
på 3 grävlingar, 7 rävar, 6 mårdar, 4 skator och min 
egen specialitet 20 nötskrikor.
Att nu i månadsskiftet jan-febr höra bla pärlugglor-
nas lockläten bådar gott för det årets skogsfågel.

Efter min snabba redogörelse för den finnspetsägan-
de jämten sammanfattade han ”dä va ju huskut bra 
dä” och jag kan bara hålla med.

Bo G Gustafsson, Tjärnnäset

Pohjanukon Kea 
En lovande nobstik 
Här skallar Kea på en fin gråfågel. Husse Mattias hade 
bara med sig kameran denna dagen så Kea fick nöja sig 
med en bra stunds skällande innan kroknäbben fick nog 
och tog till vingarna. 

Skicka gärna in fler bilder av denna typen. /Red.

Foto: Mattias Åkerstedt, Storuman
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Domaren &  Staffan Forslund med Röjbackens Tarzan BIS

Utställningen 
i Riddarhyttan 
SSF Syd 2007-02-10

Tyvärr var endast 18 st hundar anmälda, 
3 st Norrbottenspetsar och 15 st Finska 
spetsar.

Domare var en av de verkliga veteranerna inom 
SSF Rolf Norstet, Svärdsjö. Rolfs bedömning av 
hundarna var enligt egen utsago ”hård men rättvis”, 
och vi som såg utställningen från sidan kan bara 
hålla med. 

Startande Norrbottenspetsar var 2 ungtikar samt 
Peter Johanssons jaktmeriterade tik Pötbobäckens 
Wilma, inget cert eller ck delades dock ut.

Bland de Fiska spetsarna var jaktklassen för 
hanhundar den största med 5 hundar här vann 
Roger Nilséns fi nska import Lexan Tarras före Britta 
Montelius Hökvallsåsens Beijo, dock fi ck endast 
Tarras cert. 

Tarras ställdes sedan mot Such Röjbackens Tarzan 
äg Staff an Forslund i kampen om bästa hanhund, 
här vann Tarzan som då blev bästa hanhund. 

Till de fi nska spets tikarna delandes inget ck eller 
cert ut, så Röjbackens Tarzan fi ck både Bir och Bis 
titlarna. Gratulationer till ägaren Staff an Forslund 
och uppfödaren K-G Ekroos.

Best In Show

Röjbackens Tarzan

I avelsklass fi ck Intuch Norduch Nordv-01 Sv-00 
Tapperdalens Casanova äg K-G Ekroos 1:a med 
Hp.

I uppfödarklassen fi ck Röjbackens kennel K-G 
Ekroos 1:a med Hp

Tomas Salander

Teorikurs i Västerbotten Lappmark
SSF/Västerbotten Lappmark anordnar 
en teorikurs för nya jaktprovsdomare. 

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.
Anmälan till:

 Ann-Kristin Persson 
tel. 0941-450 10 

eller sekreterare Thomas.Jonsson@Brinet.nu
Tel.0953-205 22, 070-668 05 22.

E-post: standskall@it4unet.se
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Resultat från 

Åseleutställningen
25 mars 2007
Vi hade 52 anmälda hundar men med 
sjuka hussar och mattar, kom 48 till start. 
Rutinerade Olle B Häggkvist var domare 
för dagen.

Bästa hundarna
BIR  bland Norrbottenspetsarna blev Axo  Jkl 1 
Jklkk 1 Cert Bhkl 1 stolt ägare Bo Gustavsson. 
På tiksidan var det ingen som fi ck ck så ingen 
korades till BIM .

BIR bland fi nskspetsarna gick till Tjäder fi ghtens 
Worm Jkl 1 Jklkk 1 Cert Bhkl 1 äg Per o Matilda 
Vedbring .
BIM gick till Njavvedalens Netti Jkl 1 Jklkk 1 Cert 
Btkl 1 äg Henry Näsström . Vi får även gratulera till 
titeln SUCH.

BEST IN SHOW blev 
Tjäder fi ghtens Worm  
Grattis till Per och Matilda Vedbring

Grattis till alla hundägare!
Tack till alla sponsorer ,funtionärer och deltagare 
utan er har det inte blivit någon utställning. Hoppas 
vi ses 2008 då vi har en norsk domare Arild Berget.

Åsele utställningsgrupp

Bästa resultat

NORRBOTTEN SPETS
Zorro äg Raymond Mattsson valp HP
Abbe äg Maria Danielsson Junkl 1 Junkk 1
Kvickhems Bob äg Tomas Nilsson Ukl 1 Ukk 1 CK
Tålsmarks Zack äg L. Mårtensson Ökl 1 Ökk 1 CK Bhkl 3
Rönnbäckena Parro äg Bengt Hamberg Chkl 1 Bhkl 2
Zita äg Helen Linder Mattsson       valp 1 
Anja äg Göran Westman Junkl 1 Junkk 1  HP
Posbergets Meja äg Håkan Nedlund Junkl 1 Junkk 2
Raskfl ons Raya äg Bengt Hamberg Ukl 1 Ukk 1 HP
Tjädervingens Leidy äg Raymond Mattsson Ökl 1 Ökk 1

FINSKSPETS
Busgläntans Rikko äg M. Gustavsson Junkl 1 Junkk 1 HP
Kolgårdens Repo äg Kenneth Fjällstedt Junkl 1 Junkk 2
Rahan Zack äg Andre Nilsson Jkl 1 Jkl 3 Cert BHKL 3
Skakelbergets Rappe äg Matti Torvela Jkl 1 Jklkk R
Tjärstubbens Kärki äg M.Olsson jkl 1 Jklkk 2 cert Bhkl 2
Kolgårdens Ursu äg Börje Olofsson kl 1 Ökk 1
Tarra äg Markus Lundqvist Junkl 1 Junkk 2 Hp
Vinterlidens Seija äg L.Lidman Junkl 1 Junkk 1 CK Btkl 2
Vargstrupens Aino äg Mathias Ledström Ökl 1 Öklkk 1

Best In Show

Tjäder fi ghtens Worm

BIR Axo
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Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort
 x 01 Övre Norrbotten 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20070816 20070930 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20070816  Vilhelmina
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070816  Åsele
 x 04 Västerbottens Kustland 20070817  Vilhelmina
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070817  Åsele
 x 10 Mellansverige 20070817  Baggbodarna
 x 01 Övre Norrbotten 20070818  Jokkmokk-Porjus
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070818  Råneå/Överkalix
 x 03 Nedre Norrbotten 20070818  Kåbdalis-Tiellejaur
 x 04 Västerbottens Kustland 20070818  Vilhelmina
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070818  Åsele
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070818  Malå
x   05 Västerbottens Lappmark 20070818  Juktan
 x 06 Ångermanland 20070818  Resele - Ådalsliden
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070818  Vemdalen
 x 08 Medelpad 20070818  Skälsjön
 x 09 Gävleborg 20070818  Los
 x 10 Mellansverige 20070818  Baggbodarna
 x 01 Övre Norrbotten 20070819  Jokkmokk-Porjus
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070819  Råneå/Överkalix
 x 03 Nedre Norrbotten 20070819  Kåbdalis-Tiellejaur
 x 04 Västerbottens Kustland 20070819  Vilhelmina
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070819  Åsele
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070819  Malå
x   05 Västerbottens Lappmark 20070819  Juktan
 x 06 Ångermanland 20070818  Resele - Ådalsliden
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070819  Vemdalen
 x 08 Medelpad 20070819  Skälsjön
 x 09 Gävleborg 20070819  Los
 x 10 Mellansverige 20070819  Baggbodarna
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070820  Kalix/Överkalix
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070821  Kalix/Överkalix
 x 04 Västerbottens Kustland 20070823  Sävar
 x 06 Ångermanland 20070823  Skorped
 x 06 Ångermanland 20080824  Skorped

Jaktprov 2007-2008
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Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070824  Strömsund
x   01 Övre Norrbotten 20070825  Jokkmokk-Porjus
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070825  Strömsund  
 x 10 Mellansverige 20070825  Särna
x  01 Övre Norrbotten 20070826  Jokkmokk-Porjus
 x 10 Mellansverige 20070826  Särna
 x 10 Mellansverige 20070831  Tansen
 x  06 Ångermanland 20070901  Resele - Ådalsliden
 x 08 Medelpad 20070901  Överturingen
 x 09 Gävleborg 20070901  Trönö
x   11 Sydsverige 20070901  Skinnskatteberg
 x 06 Ångermanland 20080902  Resele - Ådalsliden
 x 08 Medelpad 20070902  Överturingen
 x 09 Gävleborg 20090902  Trönö
x  11 Sydsverige 20070902  Skinnskatteberg
 x 10 Mellansverige 20070907  Djura
x   03 Nedre Norrbotten 20070908  Arvidsjaur
 x 10 Mellansverige 20070908  Djura
x   03 Nedre Norrbotten 20070909  Arvidsjaur
 x 10 Mellansverige 20070909  Djura
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070917  Övertorneå/Överkalix
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20070918  Övertorneå/Överkalix
x  03 Nedre Norrbotten 20070922  Arvidsjaur
x  10 Mellansverige 20070922  Höljes
 x 11 Sydsverige 20070922  Grängesberg-Högfors
x  03 Nedre Norrbotten 20070923  Arvidsjaur
x   10 Mellansverige 20070923  Höljes
 x 11 Sydsverige 20070923  Grängesberg-Högfors
 x 06 Ångermanland 20070927  Skorped
 x 06 Ångermanland 20070928  Skorped
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070929  Storuman
 x 06 Ångermanland 20070929  Resele - Ådalsliden
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070929  Vemdalen Skallkungen
 x 08 Medelpad 20070929  Matfors-Stöde
 x 09 Gävleborg 20070929  Kårböle
 x 10 Mellansverige 20070929  Noppikoski
 x 05 Västerbottens Lappmark 20070930  Storuman
 x 06 Ångermanland 20070930  Resele - Ådalsliden
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20070930  Vemdalen Skallkungen
 x 08 Medelpad 20070930  Matfors-Stöde
 x 09 Gävleborg 20070930  Kårböle
 x 10 Mellansverige 20070930  Noppikoski
 x 01 Övre Norrbotten 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20071001 20071031 Rörliga prov

Jaktprov 2007-2008
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Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort
  x 05 Västerbottens Lappmark 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20071001 20071031 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20071004  Skorped
 x 06 Ångermanland 20071005  Skorped
 x 01 Övre Norrbotten 20071006  Jokkmokk-Porjus
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071006  Råneå/Överkalix
 x 03 Nedre Norrbotten 20071006  Kåbdalis-Tiellejaur
x  04 Västerbottens Kustland 20071006  Bjurholm
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071006  Voitjajaure
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071006  Börtnan
 x 01 Övre Norrbotten 20071007  Jokkmokk-Porjus
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071007  Råneå/Överkalix
 x 03 Nedre Norrbotten 20071007  Kåbdalis-Tiellejaur
x  04 Västerbottens Kustland 20071007  Bjurholm
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071007  Voitjajaure
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071007  Börtnan
 x 01 Övre Norrbotten 20071013  Jokkmokk-Porjus
 x 01 Övre Norrbotten 20071014  Jokkmokk-Porjus
 x 06 Ångermanland 20071015  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071015  Offerdal
 x 06 Ångermanland 20071016  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071016  Offerdal
 x 06 Ångermanland 20071018  Resele - Ådalsliden
 x 09 Gävleborg 20071018  Glöte
 x 06 Ångermanland 20071019  Resele - Ådalsliden
 x 09 Gävleborg 20071019  Glöte
 x 01 Övre Norrbotten 20071020  Jokkmokk-Porjus
 x 03 Nedre Norrbotten 20071020  Arvidsjaur
 x 01 Övre Norrbotten 20071021  Jokkmokk-Porjus
 x 03 Nedre Norrbotten 20071021  Arvidsjaur
 x 06 Ångermanland 20071022  Skorped
  x 07 Jämtland/Härjedalen 20071022  Vemdalen
 x 06 Ångermanland 20071023  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071023  Vemdalen
 x 06 Ångermanland 20071024  Backe
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071024  Vemdalen
 x 10 Mellansverige 20071026  Djura
 x 01 Övre Norrbotten 20071027  Kiruna-Vittangi
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071027  Råneå/Överkalix
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071027  Åsele
 x 10 Mellansverige 20071027  Djura

Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort

Jaktprov 2007-2008
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Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort
 x 01 Övre Norrbotten 20071028  Kiruna-Vittangi
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071028  Råneå/Överkalix
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071028  Åsele
 x 10 Mellansverige 20071028  Djura
 x 06 Ångermanland 20071029  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071029  Börtnan
 x 06 Ångermanland 20071030  Skorped
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071030  Börtnan
 x 01 Övre Norrbotten 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20071101 20071130 Rörliga prov
 x 01 Övre Norrbotten 20071103  Jokkmokk-Porjus 
 x 01 Övre Norrbotten 20071103  Kiruna-Vittangi
 x 09 Gävleborg 20071103  Lill Öjungsbo
 x 10 Mellansverige 20071103  Fredriksberg
 x 01 Övre Norrbotten 20071104  Jokkmokk-Porjus
 x 01 Övre Norrbotten 20071104  Kiruna-Vittangi
 x 09 Gävleborg 20071104  Lill Öjungsbo
 x 10 Mellansverige 20071104  Fredriksberg
 x 06 Ångermanland 20071105  Skorped
 x 06 Ångermanland 20071106  Skorped
 x 01 Övre Norrbotten 20071110  Jokkmokk-Porjus 
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071110  Råneå/Överkalix
 x 10 Mellansverige 20071110  Östmark
 x 11 Sydsverige 20071110  Björsjö-Högfors
 x 01 Övre Norrbotten 20071111  Jokkmokk-Porjus 
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071111  Råneå/Överkalix
 x 10 Mellansverige 20071111  Östmark
 x 11 Sydsverige 20071111  Björsjö-Högfors
 x 01 Övre Norrbotten 20071117  Kiruna-Vittangi
 x 10 Mellansverige 20071117  Fredriksberg
 x 01 Övre Norrbotten 20071118  Kiruna-Vittangi
 x 10 Mellansverige 20071118  Fredriksberg
 x 01 Övre Norrbotten 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 05 Västerbottens Lappmark 20071201 20071231 Rörliga prov

Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort

Jaktprov 2007-2008
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 Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort
 x 06 Ångermanland 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20071201 20071231 Rörliga prov
 x 01 Övre Norrbotten 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 02 Norrbottens Kust Inland 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 03 Nedre Norrbotten 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 04 Västerbottens Kustland 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 05 Västerbottens Lappmark 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 06 Ångermanland 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 07 Jämtland/Härjedalen 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 08 Medelpad 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 09 Gävleborg 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 10 Mellansverige 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20080101 20080331 Rörliga prov
 x 11 Sydsverige 20080301  Saxdalen
 x 11 Sydsverige 20080302  Saxdalen
 x 11 Sydsverige 20080303  Saxdalen
 x 11 Sydsverige 20080304  Saxdalen
 x 11 Sydsverige 20080305  Saxdalen
 x 10 Mellansverige 20080329  Höljes
 x 08 Medelpad 20080329  Matfors-Stöde
 x 08 Medelpad 20080330  Matfors-Stöde

 Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort

Jaktprov 2007-2008

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

Birger Backebjörk
Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas 
Tel. 0975-510 05

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

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

Alf Borgström, Granvägen 24, 912 32 Vilhelmina 
Tel. 0940-557 54, 070-688 45 53

Norrbottenspets, valphänvisning
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo
Tel. 0977-102 33

AvelsrådAvelsrådAvelsråd

Jaktprov 2007-2008
Se även separata annonser!
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Unos Minne
1. Latanjarkas kennel .....................48 p
 Ägare. Mikael Holmberg, Boliden

2. Spetsgårdens kennel .................27 p
 Ägare. Kjell Pettersson, Stöde

3. Röjbackens kennel .....................24 p
 Ägare. Karl-Gustav Ekroos, Skinnskatteberg

Jaktprovsdomare
410531    Markusson Martin  15 st
451004    Mattsson Krister 15 st
460406    Lindberg Evert  12 st
480803    Bäcklund Lars  12 st

Pristagare 2006 • Pristagare 2006

Stjärnskottspokalen
1. RAIJJA   S 19354/2006     
 e. SUCH Isku
 u.  SJCH Latanjarkas Milla
 Ägare. Gerd Karlsson Malmberget
 Uppf. Ove Sjöström Malmberget
 Poäng. 76
 Ålder. 247 dagar

2. TAIGA  S 46534/2005
 e.  Barru
 u.  Högbackens Minna
 Ägare.  Sven Kinninen Nordmaling
 Uppf. Tomas Björklund Nordmaling
 Poäng. 82
 Ålder. 468 dagar

3. LOCKSKOGENS BOSS  S 35154/2005
 e. SJCH SUCH Rönnbäckens Olle
 u. Kvickhems Titti
 Ägare. Tomas Arnqvist  Åsele
 Uppf. Stefan Lockner Köpmanholmen
 Poäng. 75
 Ålder. 507 dagar

�1



Årets skällande fågelhund

1. SJCH SUCH LATANJARKAS TITTI  
 S 18063/2002 
 e. SUCH Tarus
 u. SJCH Ailatis Mirva
 Ägare. Rainer Lyngmark  Malmberget
 Uppf. Mikael Holmberg Boliden
 Prov.  2006-09-30 Porjus 70 poäng
  2006-10-01 Porjus 80 poäng
  2006-11-04 Porjus 85 poäng 
  Medelpoäng 75 poäng

2. SIPPIS  S 28976/2001
 e. SUCH Rosko
 u. Flisa
 Ägare. Jonny Nilsson Älvsbyn
 Uppf. Jonny Nilsson Älvsbyn 
 Prov. 2006-09-09 Arvidsjaur 79 poäng
  2006-09-10 Arvidsjaur 79 poäng
  2006-09-30 Arvidsjaur 62 poäng 
  Medelpoäng 73,3 poäng

3. SPETSGÅRDENS MANU  
 S 43840/2003
 e. FINJCH Illansuun Vili
 u. SUCH Lina
 Ägare. Gunnar Andersson Arvidsjaur
 Uppf. Kjell Pettersson Stöde
 Prov. 2006-09-16 Arvidsjaur 73 poäng
  2006-09-17 Arvidsjaur 78 poäng
  2006-10-21 Arvidsjaur 75 poäng
  2006-10-22 Arvidsjaur 62 poäng
  Medelpoäng 72 poäng
  

Årets skällande 1

Årets skällande 2

Årets skällande 3

Årets skällande fågelhund
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Tommys Pokal
1. SJCH TJÄDERLEKENS DEVIL  
 S 22448/98
 e. FINJCH Ukkometon Jami
 u. SUCH SJCH FINJCH Tjäderlekens Tepi
 Ägare. Krister Mattsson Jokkmokk
 Uppf. Lars Vermelin Backe
 Prov. 2006-10-28 Porjus 79 poäng
  2006-10-29 Porjus 84 poäng
  2006-11-05 Porjus 95 poäng
  Medelpoäng 258 poäng

2. SJCH SPETSGÅRDENS RIIKI  
 S 29351/2004
 e. SUCH Latanjarkas Riisk
 u. SUCH Lina
 Ägare. Börje Neva-Juoni Idkerberget
 Uppf. Kjell Pettersson Stöde
 Prov. 2006-09-02 Skinskakatteb. 84 poäng
  2006-10-01 Noppikoski 80 poäng
  2006-11-04 Fredriksberg 80 poäng
  Medelpoäng   244 poäng

3. SJCH LATANJARKAS JAANA 
  S 27678/2001
 e. SUCH Rosko
 u. SJCH Ailatis Mirva
 Ägare. Jan Andersson Ljusdal
 Uppf. Mikael Holmberg Boliden
 Prov. 2006-10-01 Kårböle 69 poäng
  2006-10-21 Arvidsjaur 88 poäng
  2006-10-22 Arvidsjaur 79 poäng
  Medelpoäng  236 poäng

Tommys Pokal 1

Tommys Pokal 2

Tommys Pokal 3
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Provledarrapport 
SSF Syd
Jaktprov utförda under mars 2007 och ett 
prov som jag av någon anledning inte fick 
med på förra provledarrapporten.

Till det utlysta provet i Grängesberg under mars 
månad kom det fyra hundar varav två av dem 
startade två gånger. Fågeltillgången var god så det 
blev bara två förlängda prov och endast ett av dem 
till fyra och en halv timme.
Förutom provledaren dömde även Kaj Ekroos, 
Börje Neva-Juoni och Lars Andersson. Ett stort tack 
till alla domare.

På det utlysta provet 
23:e 24:e och 25:e mars.
1. Spetsgårdens Riiki.          
Ägare. Börje Neva Juoni 61p. 73p.
2. Röjbackens Alpo.             
Ägare. Rolf Rässem 68p.   
3. Mischa                               
Ägare. Bertil Kainulainen 40p. 67p.
4. Domarboskogens Cacke   
Ägare. Tim Lindqvist 42p

Rörligt prov
30:e mars startade en hund på rörligt prov. Det var 
Per Perssons ett år gamla tik Busjögläntans Dixie, 
som gjorde ett mycket bra arbete trots att vi gick 

Busjögläntans Dixie och Per Persson.

där det var en hel del snö kvar. Hon hittade de flesta 
fåglarna och hade skall på fyra stycken varav jag 
hann med att konstatera markering på tre av dem. 
Dixie är en mycket lovande ung tik som jag är säker 
på kommer att bli en utmärkt jakthund. Dixie fick 
ihop 66p. och ett andra pris. 

Domarboskogens Cacke
Till slut får jag be om ursäkt att jag ”glömde” en 
hund på förra provledarrapporten. Det var Tim 
Lindqvists hund Domarboskogens Cacke som i 
mars 2006 gick ett rörligt prov och skällde då en 
etta på 81p. Domare Tomas Salander.

Provledare Göran Eriksson

TEORIKURS
Vi går ny mot ljusare tider och förhoppningsvis 

får vi nu lite tid till förfogande.

SSF Övre Norrbotten anordnar under våren 2007 
Teorikurs för jaktprovsdomare.

Individuell uppläggning helger/kvällstid.

Kontakta våra utbildningsledare:

Krister Mattsson, telefon 0971/102 36
Peter Henriksson, telefon 070/310 77 82
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Storumanutställningen 
14 april 2007

I ett strålande solsken startade 51 förare med sina 
hundar, domaren Erna-Britt jobbade med stor ru-
tin sig fram bland hundarna, till sin hjälp hade hon 
Ann-Kristin som höll reda på höjd och tänder och 
turordning. Som ringsekreterare jobbade Berith och 
hade två väldigt intresserade, ungdommar med i 
tältet Carl och Emeli som fi ck vara med och se hur 
domare och ringsekreterare jobbar.  
Som service till våra hundägare fanns Gertrud 
Burman från Skellefteå som både ögonspeglade, pa-
tella undersökte och utförde tandstatus på plats.

Best in show
BIR o BIS blev Tjäder fi ghtens Worm äg Per O 
Matilda Vedbring som för tredje utställningen i rad 
blev BIR o  BIS tog också sitt tredje raka cert.
Jätte grattis till hund och ägare!
Grattis även till BIM som blev Njavedalens Netti äg 
Henry Näsström.

Nobsarna
Bland norrbotten spetsarna blev Axo äg Bo 
Gustafsson BIR och
Dalvadi´s Sirikit äg Karl-Erik Ling , Sonja Falkestedt 
blev BIM.

Bästa resultat

Norrbottensspets
Mullbäckens Nirak äg Bengt Svensson valp 1 + HP
Zorro äg Raymond Mattsson  junkl 1 junkk1 HP
Axo äg Bo Gustafsson jkl 1 jklkk 1 cert bhkl 1 BIR
Mirro äg Tomas Mörtsell jkl 1 jklkk 3
Pohjanukon Toivo äg Niklas Lundberg jkl 1 jklkk 4
Tunnersjöbäckens Laff e äg L.Stighall jkl 1 jklkk 2 cert bhkl 3
Tunnersjöbäckens Simson äg Ulf Kämpe ökl 1 öklkk 1
Knaftskogens Mirou äg Olle Rådström chkl 1 ck bhkl 2
Klingspetsens Cissi äg Roger Jonsson junkl 1 jukkk1 Hp
Kvickhems Bessan äg Tina Hedlund ukl 1 uklkk 1 Hp
Dalvadi´s Sirikit äg Karl-Erik Ling & Sonja Falkestedt jkl 1 jklkk 1cert btkl 1 BIM
Kroknäbbens Speja äg Jenny Stenberg jkl 1 jklkk 2 cert btkl 2
Tålsmarks Sunna äg Mats & Elisabeth Andersson jkl 1 jklkk 3
Klingspetsens Katja äg Carsten Brunes ökl 1 öklkk 1

Finskspets
Domarboskogens Dacke äg Ulrika Nordgren jkl 1 jklkk 2 cert bhkl 2
Domarboskogens Tiger äg Anders Larsson jkl 1 jklkk 3
Tjäder fi ghtens Worm äg Per & Matilda Vedbring jkl 1 jklkk1 cert bhkl 1 BIR BIS
Sörlidbäckens Chili junkl 1 junkk 2
Tarra äg Markus Lundqvist junkl 1 junkk 1
Viterlidens Trollan äg Hubert Förster ukl 1 uklkk 1
Sörlidbäckens Virja äg Allan Brännvall jkl 1 jklkk2
Uppfl ogets Piki äg Stefan Ohlsson jkl 1 jklkk1 cert btkl 2
Vargstrupens Aila äg Th omas Bohman ökl 1 öklkk 1ck btkl 3
Njavedalens Netti äg Henry Näsström chkl 1 ck btkl 1 BIM

Grattis till alla hundägare  Storumans utställningsgrupp

Tjäder fi ghtens Worm BIS 

Axo BIR

Domarboskogens Dacke äg Ulrika Nordgren jkl 1 jklkk 2 cert bhkl 2

Best In Show

Tjäder fi ghtens Worm
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Jaktprov 2007
SSF Medelpad
SSF Medelpad anordnar utlysta jaktprov i höst enligt nedanstående planering. För med-
lemmar i SSF Medelpad är startavgiften 0 kronor. Domararvodet uppgår till 100 kronor. 
Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats.   
18-19/8 Skälsjön, Sundsvall
Anmälan till Kjell Pettersson.  
Genomförs i relativt fågelrika marker belägna i krysset mellan Sundsvall, Timrå, Hörnösand 
och Sollefteå kommuner. Gemensam förläggning/måltider i kanonfin anläggning på stranden 
till Skälsjön.   
1-2/9  Överturingen, Ånge, 
Anmälan till Kjell Pettersson.
Genomförs i marker som 2006 hade verkligt bra fågeltillgång belägna norr och söder om 
Ljungan väster om Ånge. Gemensam förläggning/måltider i stuga vid Ljungan.   
29-30/9 Matfors-Stöde, Sundsvall
Anmälan till Kjell Pettersson. 
Provet hålls i marker 2-5 mil från Sundsvall.

 Rörliga prov. 
Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar Dig? Anmäl Dig då till 
ett så kallat rörligt prov. I bästa fall kanske klubben kan hjälpa Dig så att Du får låna en mark 
om Du själv inte har någon på vårt område. 
  
Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Bengt-Olof Norberg. 
Anmälan 
Anmälan till utlysta prov eller rörligt prov ska vara anmälnings mottagare alt. provledaren 
tillhanda senast två veckor före provet. 
Kjell Pettersson  Östanåvägen 49 
86013 STÖDE  spetsgardens@glocalnet.net 
Per-Ove Bergman  Grängsjö 324 
82077 GNARP  per-ove.bergman@wtnord.net 
Bengt-Olov Norberg  Sörfors 5813 
86492 MATFORS  bengt-olov.norberg@telia.com 

Jaktprov 2007 ��



Jaktprov 2007
Ångermanland

Resele-Ådalsliden: 18-19 aug. 1-2 sept. 29-30 sept.
Anmälan till Kaj Lappalainen, Österå 3623 A, 880 30 Näsåker, tel: 0620-504 38

Vardagsprov
Bredbyn 
23-24 augusti
27-28 september
4-5, 15-16, 22-23, 29-30 oktober
5-6 november
Anmälan till Boris Sandström Elevvägen 2, 89040 Bredbyn, tel. 0661-441 25

Resele-Ådalsliden18-19 oktober 
Anmälan till Kaj Lappalainen adress se 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 tre 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 skriftligen enligt blankett till Ulf (adress se nedan) senast 14 dagar före 
beräknad provdag. När provdag och domare är fastställda ska anmälan göras till provle-
daren senast tre dagar före provdagen. Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag 
göras omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.
Anmälan till Ulf Jonsson Silsjönäs 2181, 880 50 Backe tel. 0624-400 15
Startavgift
Startavgiften 250kr betalas till provledaren vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 150kr till 
pg. 4400449-7 och dömningsavgiften 100kr samt eventuell reseersättning direkt till domar-
en. Vid utebliven bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.

Domarkurs SSF Ångermanland
Vi kommer att hålla en kurs för våra domare angående de reviderade  provreglerna. 

Alla intresserade är välkomna, men det kommer ej att vara en nybörjarkurs.
Plats: Sollefteå 4 aug kl. 10.00
Teorikurs för nybörjare kan ordnas om intresse finns.

Kontaktperson Fredrik Söderlund 0660-379069

Jaktprov 2007
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Jaktjournalen Okt-06

JAKT • FJAKT • FJAKT ISKE • FRITID

ENASTÅENDE TILLFÄLLE FÖR STÅNDSKALLKLUBBENS MEDLEMMAR

Jakto.se erbjuder ett urval av sina produkter till rabatterade priser. Varorna levereras fraktfritt. 
Produkterna har högt anseende vad beträffar kvalitet och prestanda.

OBS! Vid beställning måste alltid ditt medlemsnummer anges! Beställer du via vår webbshop så visas bara 
ordinarie priser i shoppen. När du ska slutföra köpet (kassan) så anger du ditt medlemsnummer i “Meddelande”-
rutan.  Vi korrigerar priserna i efterhand så att du får ditt medlemspris.

Jaktjournalen Okt-06 SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK 
TILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKAD

Contact Pro hundpejl
Mottagare och lightsändare

Den digitala lösningen i mottagaren med den nydesignade 
antennen, ger användaren en helt ny pejlupplevelse mot 
tidigare! 200 kanaler, en tydlig belyst LCD display ger 
säker information.

Contact Pro, mottagare och sändare
Contact Pro, mottagare och sändare med skallräknare

4495:-  (ord. pris 4995:-)
5095:-  (ord. pris 5695:-)

Contact Pro hundpejl Medlemspris

4095:-
Ord. pris 4495:-

Supreme Pro
Vår toppmodell. Ett optimalt skydd 
med hög förstärkning, AUX-ingång och 
vattentätt batterifack. Båda kåporna 
avfasade för att passa både höger- och 
vänsterskyttar.

Supreme Pro X
Helt vattentät! 5-års garanti!

Supreme-seriens toppmodell. Ett optimalt skydd 
med hög förstärkning. Vattentäta mikrofoner. 
AUX-ingång och vattentätt batterifack. 
Båda kåporna avfasade för att passa höger- och 
vänsterskyttar.

1295:-
Ord. pris 1495:-

1795:-
Ord. pris 1995:-

Contact Basic, mottagare och sändare med skallräknare
Contact Basic, mottagare och sändare
Contact Basic, mottagare och Light sändare

3895:-  (ord. pris 5195:-)
3395:-  (ord. pris 4495:-)
3395:-  (ord. pris 3995:-)

Contact Basic hundpejl Medlemspris

SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK SVENSK 
TILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKADTILLVERKAD
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Nätbutik: www.jakto.se
Order: 0581-130 15
Butik: Löparg. 4, Lindesberg

Mer uförlig information om dessa produkter hittar du på www.jakto.se

iCom Hundförarpaketet
Jaktradio, sele och skogsantenn

Paket med jaktradio Icom ProHunt F34, bärsele och 
skogsantenn. ProHunt F34 är testvinnare i Svensk 
Jakt nr 9/2005 och i Jaktjournalen nr 10/2005.
Vill du ligga steget före är det Icom ProHunt F34 
du skall välja. En viktig nyhet är att vi nu lämnar 36 
månaders garanti på stationen.

2995:-
Ord. pris 3563:-

7 8

9

5

4
3

2

1

Kirunaru

Sundd

ÖstersundÖste

ps

KCK

Umm

Karta TopoSweden +Karta TopoSweden +
Vid köp av någon av följande GPS’er 
får du rabatt på karta TopoSweden +. 

20-50% rabatt
Ord. pris 1995:- eXplo t 500BE eXplorist XL

Bäst i test!
Roadmate 2500T Crossover
Tre navigeringslösningar i en 
- bil, båt och friluftsliv.50% rabatt 50% rabatt 20% rabatt

Jaktradiopaket + bärsele
När du beställer ett Jaktradiopaket från 
Lafayette så skickar vi med en bärsele på 
köpet värde 240 kr.

Kampanjpris från 1695:-
(Gäller mellan 1/8 - 31/10)

Vapenskåp SP88
Inkl. kodlås. Lämplig förvaring för 
upp till 16 st gevär men godkänt för 
20 gevär.

6895:-
Ord. pris 7890:-

VM-sele

Skogsantenn

ProHunt F34

på karta 
TopoSweden +. på karta 

TopoSweden +. på karta 
TopoSweden +. 

Jaktjournalen Nov-05
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Guldnålen 2006

Göran Östlund blev medlem i SSF 1981. 
Han skaffade då sin första Norrbottenspets 
och jagar nu med sin tredje och fjärde hund. 
Göran utbildade sig tidigt till jaktprovsdo-
mare och senare även till provledare. Många 
är de provhelger när hans hundar har fått stå 
tillbaka för att Göran har dömt andras hundar 
eller suttit som provledare. Han har arbetat i 
lokalklubbens styrelse under många år bland 
annat som ordförande och som sekreterare. 
I riksklubbens valberedning har han gjort ett 
bra arbete i fl era år. När det har varit dags för 
Kalixutställningen så har Göran funnits först 
på plats och sist kvar på kvällen, därtill allt 
planeringsarbete inför utställningen. Han är 
också en duktig skribent med bland annat ett 
fl ertal artiklar i Ståndskall. En grovjobbande 
föreningsmänniska som utan att framhäva sig 
själv viker sin fritid för klubbarbetet. När man 
dessutom vet att Göran varit minst lika aktiv 
i fl era föreningar under åren så gör det insat-
sen än mer beundransvärd.

SSF: s förnämsta utmärkelse Guldnålen tilldelas vid Riksårsmötet i Kalix på hotell Valhall

GÖRAN ÖSTLUND &  JAN DALIN
för en lång tids arbete i lokalklubben och Riksstyrelsen.

Jan har varit medlem i SSF/MN sedan 1990.
Jan blev färdig jaktprovsdomare 1998.
Jans mest framgångsrika hund så här 
långt är Öratjärnens Atlas som titulerades 
Dch och som med framgång deltog i 
Skallkungen 1998 och där slutade trea. 
Jan satt som kassör i lokalklubbens styrelse 
mellan åren 1997 och 2004. I riksstyrelsen 
har Jan suttit som kassör från 2001 till 
denna dag då han tyvärr undanbett omval.

Vi gratulerar Göran & Jan till utmärkelsen 
och tackar för ett engagerat och väl genomfört arbete.
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Riksårsmötet 2006
Versamhetsberättelse

Verksamheten har bedrivits i enlighet med de rik-
tlinjer och den målsättning som fastställdes vid 
fullmäktigemötet i Sollefteå 1 april 2006.

Medlemstalet uppgick vid årets slut till 1999 vilket 
är en minskning med 11 medlemmar från år 2005.

Antalet starter på våra jaktprov har minskat något 
eller med 8 starter, och antalet utställda hundar har 
minskat något 9 mindre, inkluderande SKK-utställ-
ningar, samt avels- och uppfödargrupp.

Klubbens likviditet är god och uppvisar ett över-
skott.
 
Styrelsen har hållit 3 protokollförda möten. Löpande 
ärenden har handlagts av AU. 
Goda kontakter upprätthålls med broderorganisa-
tionerna i Norge och Finland.

Nordiska mästerskapet arrangerades av Finska 
Spetsklubben i Ylivieska 4 - 5 november.
Lagtävlan vanns av det norska laget med 205 poäng, 
mot 190 för det finska laget. 
Svenska laget blev således trea med 137 poäng. 

Den individuella segern gick till Sverige.
Andraplatsen gick till Norge och tredjeplatsen till 
Finland.
Vi får gratulera Norge till lagsegern.

Styrelsen tackar för det förtroende den haft under 
2006 och överlämnar verksamheten 
till fullmäktige för bedömning.

Sollefteå 2007 03 30

Åke Jonsson
Krister Mattsson
Jan Dahlin
Bengt - Olov Norberg
Börje Svensson
Thomas Jonsson
Ove Sjöström

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar

Vi har granskat resultaträkningen, balansräknin-
gen och bokföringen samt styrelsens förvaltning 
i Specialklubben för Skällande Fågelhundar för år 
2006. 
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskap-
shandlingarna och förvaltningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årssammanställnin-
gen och förvaltningen på grundval av vår revision.

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 var revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.

Resultaträkningen och balansräkningen ger en rät-
tvisande bild av föreningens resultat och ställning.

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

Malung den 10 februari 2007
  

Leif Nilsson 
Inge Groop
Leif Nilsson 
Inge Groop
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Resultaträkning    
    
    
 2005 Budget 2006 2006 Budget 2007
Intäkter    
Medlemsavgifter 316 160,00 304 000 319 942,00 310 000
Felbetalning 0 0 -936,00 0
Försäljning varor 7 738,00 10 000 11 963,00 10 000
Annonser 6 450,00 4 000 3 900,00 4 000
Summa intäkter 330 348,00 318 000 334 869,00 324 000
    
Kostnader    
Utbildning 0 0 0 -35 000
Inköp av tjänster -3 859,00 -4 000 -3 375,00 -4 000
Riksårsmötet -38 505,00 -25 000 -17 410,00 -20 000
Resekostnader -25 214,00 -25 000 -30 647,00 -25 000
Hotell och logi -6 250,00 -8 000 -6 250,00 -8 000
Telefonersättning -23 700,00 -25 000 -24 200,00 -25 000
Medlemshantering -8 305,10 -8 000 -12 553,00 -8 000
Nordiska Mästerskapet -5 000,00 -15 000 -5 000,00 -25 000
Ståndskall -126 456,50 -160 000 -143 967,00 -150 000
Porto Ståndskall -34 721,68 -35 000 -30 808,01 -35 000
Priser och gåvor -5 398,50 -5 000 -4 011,00 -5 000
Kontorsmaterial -4 625,00 -4 000 -6 097,20 -4 000
Porto   -13 339,30 -14 000 -11 834,60 -14 000
Telefon  -2 350,00 -2 500 -2 791,00 -2 500
Företagsförsäkring -670,00 -700 -670,00 -700
Övriga kostnader -1 911,00 -1 000 0,00 -1 000
Summa kostnader -300 305,08 -332 200 -299 613,81 -362 200

Resultat före avskrivningar 30 042,92 -14 200 35 255,19 -38 200
Avskrivningar -10 000 10 000 -9 876,80 0,00
  07-05-07  
Resultat efter avskrivningar 20 042,92 -24 200 25 378,39 -38 200
    
Räntor 4 765,78 4 000 5 343,07 5 000
Valutakursvinst 1395 0 0,00 0
Bankkostnader -754,00 -1 000 -841,00 -1 000
Redovisat resultat 25 449,70 -21 200 29 880,46 -34 200

SSF Medelpad inbjuder jaktprovsintresserade till

DOMAREUTBILDNINg
Intresseanmälan görs till:

Kjell Pettersson, 0691-20735 /070-3989819 eller
Bengt-Olof Norberg, 060-25444/070-6313298 

Välkommen! SSF Medelpad
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Balansräkning   

TILLGÅNGAR   
   
 2005  2006
Postgiro 102 983,51  173 811,27
Postgiro Norge 4 126,87  8 529,41
Postgiro Finland 202,60  202,60
Internetbank 78 321,40  6 493,83
Kundfordringar 4 600,00  0,00
Övriga bankmedel 238 792,73  251 126,26
Lager 39 434,29  28 608,29
Rasdataprogram 9 876,80  0,00
Konto för NM 0,00  10 000,00
Summa tillgångar 478 338,20  478 771,66
   
SKULDER OCH EGET KAPITAL   
   
Skulder   
Leverantörskulder -1 435,00  0,00
Förutbetalda medlemsavgifter -194 010,00  -175 998,00
Summa skulder -195 445,00  -175 998,00
   
Eget kapital   
Eget kapital -257 443,50  -262 893,20
Nordiska mästerskapet -10 000,00  -10 000,00
Föregående års resultat -25 449,70  0,00
Årets resultat 0,00  -29 880,46
Summa Eget kapital -292 893,20  -302 773,66
   
Summa skulder och eget kapital   -488 338,20  -478 771,66
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Regler för 
rörliga prov 
 
Kravet för att arrangera rörliga prov 

Lokalklubben skall kunna erbjuda minst sex provda-
gar på utlysta prov per jaktprovssäsong.

Rätt till start 
S Jch eller hund som erövrat två 1:a pris vid rörliga 
jaktprov, äger ej rätt till start på 
rörliga jaktprov.
Anmälan 
Anmälan skall göras till den lokalklubb där provet 
geografiskt genomförs och till av den 
lokalklubbens utsedda provledare. 
För prov inom annan lokalklubbs verksamhetsom-
råde krävs att en överenskommelse 
träffats mellan berörda lokalklubbar, att så kan ske. 
Anmälan skall göras skriftligen minst 14 dagar före 
provet. 
Provdag skall fastställas senast dagen före avsedd 
provdag vilket meddelas provledaren. 
Skulle provet inte kunna genomföras av olika anled-
ningar, får hundägaren meddela ny tid 
efter överenskommelse med domaren, men det får 
inte inskränka på andra prov.  
Blir inte provet då genomfört, flyttas hundägaren 
till ny kö. Vid det tillfälle att samma hund 
anmälts flera gånger, blir bara den första anmälan 
medtagen tills alla då anmälda har haft 
chansen. 
Det kan uppstå problem med avstånd för domare 
anskaffandet och hundägaren avstår provet 
av den anledningen. 
Då gäller samma regler som ovan. Hundägaren 
skall också då erbjudas ny start så snart det går. 
Skillnaderna i provtillfällen och domareavstånd 
får inte avvika allt för mycket för de enskilda hun-
dägarna i klubben. Hundägaren kan ha önskemål 
om tidsgränser för provet, vilket kan 
tillmötesgås om det finns möjlighet.
Kölistor 
Vid anmälan sätts alla på en eller flera kölistor. 
Det kan få förekomma flera listor inom en klubb 
beroende på geografiska aspekter, men att klubben 
har ansvaret för att turordningen skall följas 
så långt det går inom hela klubben. 

Provledaren 
Provledaren är den som har det fulla ansvaret för 
provets genomförande, både tillsättande av 
domare samt att provet genomförs enligt gällande 
regler. 
Oftast är det domarna som har kontakt med hun-
dägarna och försöker få ut dem på prov, vilket är 
främjande av verksamheten, men det är alltid prov-
ledaren som tillsätter och godkänner domare.
Kollegium 
I kollegiet ingår provledaren och en vice provledare, 
plus tjänstgörande domare. 
Kollegiet skall avhållas snarast, men senast inom en 
månad från första provdag.  
Kollegiet kan göras genom telefonmöte.  
Uppstår tolkningsproblem, kan det krävas ett sam-
manträffande.
Domarna 
Lokalklubbarna ska ge alla domare möjlighet att 
döma prov per provsäsong. 
Införande av rullande domarlistor kan vara en möj-
lighet.
Provmarker 
Hundägaren är alltid ansvarig för anskaffande av 
provmark.
Kvalificering till tävlingar 
Resultat från rörliga prov är inte kvalificerande till 
skallkungen.

Frodo tuggar på en höna
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Regler för 
registrering 
av jaktprov
Regler som obönhörligen måste följas för 
att din kompis i nästa led inte ska behöva 
besväras !

NYHETER
• Svenskägd hund född efter 2002-01-01
• Providentiteter

RÖRLIGA PROV
Domaren
Ska senast 2 dagar efter provet sända sitt domarepr-
otokoll (skogskort) till provledaren för genomgång 
och för inskrivning i jaktprovsprotokollet som prov-
ledaren för. Svenskägd hund med annat än svenskt 
eller norskt registreringsnummer äger inte rätt att 
starta. Svenskägd hund född efter 2002-01-01 skall 
ha svenskt registreringsnummer oavsett födelseland. 
Domaren skall vid tveksamma tillfällen kontrollera 
identiteten på startande hund och av klubben beslu-
tad åtgärd vidtagas.
Provledaren
Vid anmälan ska kontroll av hundens registrering-
snummer ske. Svenskägd hund ska ha svenskt eller 
norskt registreringsnummer. Svenskägd hund född 
efter 2002-01-01 skall ha svenskt registreringsnum-
mer oavsett födelseland. Äger ej rätt att starta an-
nars. Utländsk hund ska ha kopia av registreringsbe-
vis eller stamtavla med i anmälan.  Efter genomfört 
prov ska provledaren i samråd med domaren ifylla 
protokollet samt sända det till klubbens sekreterare 
eller utsedd mottagare av protokoll inom 5 dagar. 
Kopia av stamtavla medsändes för ej svenskregistre-
rad hund.
Sekreteraren eller utsedd mottagare
Ska senast den 5:e i varje månad sända föregående 
månads jaktprovsprotokoll till regionens registrerare 
och skall då förvissa sig om att alla prov som är ge-
nomförda under föregående månad är med i sänd-
ningen.  Eventuella stamtavelkopior skall bifogas. 
Hundägarens kopia av bedömningskortet och jakt-
provsprotokollet tillsändes denne samtidigt.

ORDINARIE PROV
Provledaren
Skall sända protokollen till sekreteraren eller mot-
tagaren inom klubben inom 5 dagar efter genom-
förd provdag. Svenskägd hund ska ha svenskt 
eller norskt registreringsnummer för att få starta. 
Svenskägd hund född efter 2002-01-01 skall ha 
svenskt registreringsnummer oavsett födelseland. 
För utländskt ägda hundar skall stamtavelkopia 
bifogas med anmälan, som i sin tur skall bifogas 
jaktprovsprotokollet. Hundarnas identitet skall vid 
tveksamma tillfällen kontrolleras och av klubben 
beslutad åtgärd vidtagas.
Sekreteraren eller utsedd mottagare
Skall inom 14 dagar efter genomförd provdag in-
sända protokollen till regionens registrerare, dock 
senast den 5:e i varje månad.  Eventuella stamtavel-
kopior bifogas.
ALLMäNT
Provledaren
Felaktiga eller ofullständigt ifyllda jaktprovsproto-
koll som returnerats från registreraren skall åtgärdas 
omgående eller senast efter 3 dagar och returneras 
till registreraren. Utländska domare skall vara regis-
trerade hos SKK och ha tilldelad domareidentitet.
Anmäles före provet till rikssekreteraren för in-
hämtande av ID. Provledaren har ansvaret för att 
endast auktoriserad domare anlitas på provet.
Domaridentiteten ska vara korrekt ifylld på proto-
kollet. Från och med 2002 krävs endast att domare-
identitetens sex första siffror fylls i. 
Regionregistreraren
Skall så snart jaktprovsprotokollen inkommit reg-
istrera dessa.  Som regel en gång i veckan. Felaktiga 
eller ofullständiga protokoll som inte utan mindre 
svårighet kan rättas, ska returneras till avsändaren 
som inom 3 dagar skall åtgärda detta och sända dem 
åter till registreraren.  Portot för försändelsen står 
respektive lokalklubb för. Om domare saknas i reg-
istreringsprogrammets domarregister skall registre-
raren kontrollera med rikssekreteraren om domaren 
är auktoriserad innan den läggs in i domarregistret. 
Senast den 20:e i varje månad skall kopia på databas 
sändas till dataansvarig.  Eventuella stamtavelkopior 
ska bifogas till dataansvarig.
Providentiteter
Från och med hösten 2002 förenklas hanteringen 
av providentiteter. Varje lokalklubb åsätter själv 
sina prov en unik providentitet enligt formen 
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ÅÅÅÅMMDDKKL där
ÅÅÅÅ = År (4 siffror)
MM = Månad (2 siffror)
DD = Dag (2 siffror)
KK = Lokalklubb (2 siffror)
L = Löpnummer
Rörliga prov
Rörliga prov sammanförs månadsvis under en 
gemensam providentitet. Exempelvis får då rör-
liga prov genomförda under september 2002 i 
SSF Norrbottens Kust och Inland providentiteten 
20020901021.
Ordinarie prov
För ordinarie prov används aktuell provdags datum.
Exempelvis SSF Västerbottens Lappmarks prov i 
Rönnbäck den 12 oktober 2002 får då providen-
titeten 20021012051.
Samma dag har samma lokalklubb ett ordinarie 
prov även i Västanbäck. 

Detta prov får då providentiteten 20021012052.
I de fall ett ordinarie prov genomförs den första en 
månad ges providentiteten för de rörliga proven 
löpnummer 1 (exempelvis 20020901041) och 
det ordinarie provet löpnummer 2 (exempelvis 
20020901042).

Lokalklubbar
01 SSF Övre Norrbotten
02 SSF Norrbotten kust och inland
03 SSF Nedre Norrbotten
04 SSF Västerbottens Kustland
05 SSF Västerbottens Lappmark
06 SSF Ångermanland 
07 SSF Jämtland 
08 SSF Medelpad 
09 SSF Gävleborg 
10 SSF Mellansverige 
11 SSF Sydsverige 

Skarprovet i Höljes 
24 mars 2007

Det var med stor spänning som arrangör-
er och deltagare följde väderprognosen 
för lördagen. 

Positiva prognoser
Efter positiva väderkartor beslöts att genomföra 
provet. Lördag förmiddag bjöd på i det närmaste 
ideala förhållanden. Skare med ett tunt lager nysnö 
som dämpade ljudet från skidorna. Även under ef-
termiddagen var förhållandena bra trots stigande 
temperatur. Detta drabbade främst den mänskliga 
delen av  provgrupperna. För hundarna höll skaren 
provtiden ut.

Fågel
Fågeltillgången var ojämn kanske beroende på att 
fåglarna , framför allt orrarna, var koncentrerade 
runt spelplatserna. Även tjädertupparna hade av 
tecken i snön att döma drabbats av våryra.
Att det under rådande omständigheter blev ett hem-
maekipage som uppnådde högsta poängen var kan-
ske inte helt oväntat. Med 83 poäng blev Conny 
Perssons Korppinkalljo Timmiti provets bästa hund. 
Timmiti lottades till eftermiddagsstart vilket visade 
sig, trots förarens farhågor,inte vara någon nackdel.
Av sju startande gick ytterligare två hundar till pris, 

Vassåsens Acko ägare Björn Sinders och Kjell-Åke 
Axelssons Japptjärns Fia. Båda erövrade andra pris.
På grund av oplogade skogsbilvägar var provet ut-
spritt över ett förhållandevis stort geografiskt om-
råde, vilket gjorde att förflyttningarna mellan för 
och efter middagsproven tog tid. I övrigt är skarprov 
värt att bygga vidare på både för utlysta och rörliga 
prov.                                Arne Åhs, provledare 
  

Fikengårdens Frodo still going strong (född -96)
 Med vänlig hälsning Anders Ringsell
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Jaktprov 
Västerbottens Lappmark 2007-2008

Åsele 16-19 augusti
Anmälan A-K Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10

Juktan 18-19 augusti Internationellt
Anmälan Peter Persson, Vallnäsvägen 31, 923 32 Storuman tel. 0951-107 32

Malå 18-19 augusti 
Anmälan Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel. 0953-205 22

Storuman 29-30 september Klubbmästerskap
Anmälan Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65

Voitjajaure 6-7 oktober 
Anmälan Rickard Näslund Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby tel. 0954-146 24
Begränsad provtid.

Åsele 27-28 oktober
Anmälan A-K Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10 (Begr. 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 16 augusti 2007 - 31 mars 2008
Anmälan: 
A-K Persson, Skanseng. 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. Rörliga prov 100 kr inbetalas på klubbens postgiro 
485676-1 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.

Jaktprov 2007��



Jaktprov 
Norrbottens Kust och Inland 2007

18-19 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Niklas Lundberg, Hantverksvägen 17, 954 33 Gammelstad,
Tel 0920-25 70 57, 070-339 93 44

20-21 augusti Kalix/Överkalix (vardagsprov)
Anmälningsmottagare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, 
Tel 0923-133 90, 070- 316 20 67, 070-575 93 90

17-18 september Överkalix/Övertorneå, 
Anmälningsmottagare: Magnus Törkvist, Sundsvägen 51, 955 31 Råneå,
Tel 0924-55859, 070-2951136

6-7 oktober Råneå/Överkalix, KM Nalles Minne
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61

27-28 oktober Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå,
Tel 0920-301 37, 070-559 36 69

10-11 november Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, 
Tel 0923-133 90, 070- 316 20 67, 070-575 93 90

Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provet. Komplett ifylld 
anmälan skall ske på blankett som bifogas tidningen Ståndskall (blanketten finns även att 
hämta hem från SSF:s hemsida www.ssf-spetsar.nu).
Betalning sker enligt överenskommelse med anmälningsmottagaren efter bekräftelse om 
start. Vid för många hundar anmälda äger lokalklubbens hundar företräde. Efter startbekräf-
telse är anmälan bindande. Startavgift är 250 kr/start.

Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Anders Morin, Majorsv. 10, 952 63 Kalix, Tel 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. 
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Jaktprov 
Jämtland/Härjedalen 2007

Utlysta prov 2007

Vemdalen  18-19 augusti (lör-sön) Klubbmästerskap
Provledare: Roger Hedlund,  Sjövägen 152,  834 34 Brunflo,  Tel. 070-358 12 13

Strömsund  24-25 augusti (fre-lör)
Provledare: Stefan Olofsson,  Ängevägen 11,  830 51 Offerdal,  
Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02

Vemdalen  29-30 september (lör-sön) Skallkungen
Provledare: Roger Hedlund och Ulf Jonsson
Anmälan till Roger Hedlund,  Sjövägen 152,  834 34 Brunflo.  Tel. 070 358 12 13                   
Börtnan   6-7 oktober (lör-sön)
Provledare: Johan Mesch,   Hoverberg 2478,  840 40 Svenstavik,  
Tel.0687-120 69, 070-297 03 54

Offerdal  15-16 oktober (vardagsprov)
Provledare: Stefan Olofsson,  Ängevägen 11,  830 51 Offerdal,  
Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02

Vemdalen  22-23 oktober (vardagsprov)
Provledare: Lennart Jönsson,  Nyvägen 9,  830 51 Offerdal,  
Tel. 0640-321 57,  070-657 67 38

Börtnan  29-30 oktober (vardagsprov)
Provledare: Johan Mesch,  Hoverberg 2478,  840 40 Svenstavik,  
Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54

Anmälan  
Skriftig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. Anmälan skall in-
nehålla uppgifter om namn, adress, telefon samt registreringsnummer och namn på hunden 
och dess föräldrar. Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.ssf-spetsar.nu. 
Startavgift 250:- betalas på plats.                  
Bekräftelse om start  
Bekräftelse om start sker av arrangören på det telefonnummer hundägaren har uppgivit vid 
anmälan.

Rörliga prov 16 augusti 2007-31 mars 2008
Skriftlig anmälan till Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40 Svenstavik. Tel. 0687-510 48,
070-285 30 17, minst 14 dagar före beräknad start. Tilldelad domare tar då kontakt med 
hundägaren och bestämmer tid och plats. Då betalar hundägaren in startavgiften 100:- på 
klubbens postgiro: 13 70 11-3.  Domararvode 150:- plus ev. reseersättning betalas av hun-
dägaren direkt till domaren. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.ssf-spetsar.nu. 
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
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Jaktprov 2007

Jaktprov 2007 
Övre Norrbotten 

Jokkmokk - Porjus 18 - 19 augusti 2007      
Anmälan: Krister Mattsson, Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 0971/102 36

Jokkmokk - Porjus 25 - 26 augusti 2007      
Internationellt
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970/202 08  

Jokkmokk- Porjus 6-7 oktober 2007 Klubbmästerskap
Anmälan: John Wallberg, Kallio 16, 980 61  Tärendö, tel. 0978/20056  
Jokkmokk - Porjus 13-14 oktober 2007 
Anmälan: Rainer Lyngmark, Puoitaksvägen 10 C,  983 32 Malmberget, tel. 0970/20809    
Jokkmokk - Porjus  20-21 oktober 2007     
Anmälan: Peter Henriksson, Krokvägen 8 A, 983 32 Malmberget, tel. 070-310 77 82 

Kiruna - Vittangi 27 - 28 oktober 2007 
Anmälan: Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna, tel. 0980/140 48, 070/517 46 61

Jokkmokk - Porjus 3-4 november 2007      
Anmälan: Kent Renlund, Aborrvägen 5, 983 34  Malmberget,  tel. 0970/200 33 

Kiruna - Vittangi 3-4 november 2007   
Anmälan: Johan Lehmivaara, Kyrkogatan 3, 980 10  Vittangi, tel. 0981/10044  
Jokkmokk - Porjus 10-11 november 2007      
Anmälan: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, 0910-580520  
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 ordinarie 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 bankgiro 5937 - 0841. 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 anmälningsmot-
tagaren.
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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.
 200 kronor av startavgiften för jaktprov skall inbetalas i samband med anmälan till start 
på bankgiro 5937 - 0841. 
Turordning    
Ordinarie och rörliga prov
1. Egna hundar  
2. Hundar från Norden 
3. Hundar från andra lokalklubbar

Vid alla jaktprov (förutom internationella prov) gäller turordning efter anmälningens ankomst-
dag. Anmälan skall ske skriftligt och vara poststämplat senast 14 dagar före provdagen.

Brukande av vapen vid jaktprov
Vapen får medföras oladdat på SSF/Övre Norrbottens jaktprov. Provobjekt får ej fällas under 
eller efter provet. Provledaren och domaren kan ge tillstånd att använda (bruka) vapnet om 
hundföraren har jakträtt på området - gäller mård, mink, räv samt mårdhund.
Hund skall kopplas upp efter provets slut och hållas kopplad tills domaren avlämnats i 
hemmet eller vid samlingsplatsen för provet. 

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.

200 kronor av startavgiften för jaktprov skall inbetalas i samband med anmälan till start på 
bankgiro 5937 - 0841.
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blir sjuk, där veterinärsintyg 
erfordras. 
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Jaktprov 2007

Jaktprov 2007
Mellansverige 

Leksand 17-18-19 augusti 2007  
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Näset 10, 780 41 Gagnef tel. 0241-101 12.

Särna 25-26 augusti 2007  
Anmälan och upplysningar: Leif Nilsson, Älvgatan 47, 782 91 Malung tel. 0280- 600 40.

Tansen 31 augusti 2007
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Näset 10, 780 41 Gagnef tel. 0241- 101 12.

Djura 7-8-9 september 2007  
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, 
Spik Kerstisväg 16, 790 31 Djura tel. 0241- 101 12.

Höljes 22-23 september 2007  (Internationellt)
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4, 680 65 Höljes. tel. 0564- 202 13

Noppikoski 29-30 september 2007   
Anmälan och upplysningar: Ken Bengtsson, Bygatan 7, 793 40 Insjön. tel. 0247-409 81.

Djura 26-27-28 oktober 2007  
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, 
Spik Kerstisväg 16, 790 31 Djura tel. 0241- 101 12.

Fredriksberg 3-4 november alt, 17-18 november 2007
Anmälan och upplysningar: Roland Fors, Anundshög 725 90 Västerås. tel. 021-280 37.

Östmark 10-11 november 2007
Anmälan och upplysningar: Kjell-Åke Axelsson, Myra Metbäcken 685 97 Östmark 
Tel. 0560-20183

Höljes 29 mars 2008
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.
Använd blankett i ståndskall eller hämta för utskrift på SSF riks hemsida, 
www.ssf-spetsar.nu
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmäln-
ingsblanketten.

Startavgift
Start i Jaktklass, utlysta jaktprov, i samband med anmälan inbetalas 200 kr/provdag till 
Pg 66 22 24- 5, + 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst 
av provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250 kr/provdag till Pg 66 22 24- 5, + 100 kr/ 
provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst av provplats. 
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.
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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 anmäln-
ingsmottagaren. Du som redan är domare, ange detta på Din anmälan.

Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.

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 
Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 18 kr/mil betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på Pg 66 22 24- 5, 
+ domararvode 200 kr samt ev. reseersättning 18 kr/mil betalas direkt till domaren. 
Anmälan 
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler skriftligen till provans-
varig för rörliga jaktprov, Arne Åhs Rönnbergsvägen 1, 660 50 Vålberg. tel: 054- 54 70 19. 
Fritidsbostad tel: 0564- 340 11. 
Anmälan skall göras skriftligen på anmälningsblankett (finns i Ståndskall eller kan hämtas på  
www.ssf-spetsar.nu/) till provansvarig senast 14 dagar före beräknad provdag.
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmäln-
ingsblanketten.
Har domare kontaktas, ange domarens namn på anmälan. Provdag skall fastställas senast 
dagen före avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir provet ej genomfört skall 
anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.

Välkommen att starta Din hund i höst!

   

Medlemskap i flera lokalklubbar 

SSF:s riksstyrelse har beslutat att
medlem endast kan tillhöra en lokalklubb

Detta innebär om Du är ansluten till flera lokalklubbar 
måste bestämma medlemskap i en lokalklubb.

Om det finns två registrerade ägare till hund och ägarna tillhör olika 
lokalkalklubbar skall de anmäla till vilken lokalklubb hunden tävlar 

till riksklubbens sekreteraren i SSF.

Sker inte detta äger hunden inte rätt att delta vid ordinarie jaktprov.
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Riksutställningen 
2006
Finska spetsen Röjbackens Tarzan 
vackrast på Riksutställningen!
Kalix
För femte gången arrangerades Riksutställningen i 
Kalix, första gången var redan 1976. De två första 
gångerna var det i Övre Norras regi och sedan 
Norrbottens Kust o Inland bildades har man stått 
för arrangemanget.
Startfält
Startfältet var stort och katalogen omfattade 72 
hundar, 30 nobsar och 42 finska spetsar. Så många 
hundar var i mesta laget för en domare, men det 
bedömdes att domaren Pekka Kortekangas, en ny 
spännande bekantskap för de flesta svenska hun-
dägarna, bidragit till att så många anmält sina hun-
dar och det beslöts efter samråd med honom att han 
tar hela startfältet.
Mulet väder
Vädret var mulet och vindstilla från morgonen 
senare något uppsprucket och tilltagande vind. På 

eftermiddagen regn som upphörde vid fyratiden. 
För att utställningen inte skulle dra ut för långt på 
eftermiddagen tidigarelades starten en timme, ett 
klokt beslut skulle det visa sig.
Många nobsar
Andelen nobsar var större än normalt men det var 
bara tre hundar, en hane och två tikar, som fann 
nåd i domare Kortekangas ögon och bedömdas vara 
av sådan kvalité att dom fick tävla om BIR. Bästa 
hane blev unghunden Lukas och bland tikarna plac-
erades Finska championtiken Pakkasrustan Sindi 
före unghundstiken Klingspetsens Donna. Donnas 
ägare är ingen mindre än Åke Samuelsson, ägare av 

Åkes Kennel. Efter att ha ägnat sig mest åt laikor 
verkar han nu ha hittat tillbaka till nobsarna och 
han ställde ut två tikar. Det blev till slut segervane 
och välmeriterade Sindi som blev bästa nobs.
Tuff bedömning
Bedömningen av dom finska spetsarna följde sam-
ma konsekvent tuffa linje som domaren tillämpade 
på nobsarna. Till exempel tolererades inget vitt i 
pälsen och av den anledningen sänktes prisvalören 
för många hundar och ”nollade” några.
Bästa tik
Finska championtiken Rovvavaran Kikka blev 
bästa tik och hon var också den enda som fick ck. 
Bland hanarna vann Staffan Forslunds champion 
Röjbackens Tarzan före Jahti-Impan Jörö och ung-
hunden Tjäderfightens Ricco.
Best in show
Det blev Tarzan som tog hem BIR och i tävlingen 
om BIS såg han sedan till så att inte Sindi kunde 
vinna sin tredje raka Kalixutställning. Det var en 
glad och märkbart rörd Staffan som tog emot seger-
pokalen. Han konstaterade att han ägnat sig åt den 
finska spetsen i hela sitt vuxna liv, som hundägare 
och domare både jaktligt och exteriört, och äntligen, 
som nybliven pensionär, förunnades det honom att 
vinna en riksutställning. Staffan dömde för övrigt på 
den första riksutställningen i Kalix för drygt trettio 
år sedan.
Lång dag...
Som konstaterats inledningsvis var det många hun-
dar som skulle bedömas och dagen blev lång för 
många av utställarna. Eftermiddagens väder bidrog 
heller inte till att göra väntan lättare och arrangör-
erna vill därför rikta ett tack till alla för att ni så 
tålmodigt härdade ut. 
Ett mycket stort tack också till domare och ring-
sekreterarna som genomförde den långa dagen på 
ett mycket förtjänstfullt sätt.

Finsk spets BÏM & BIR

Nobsar BIR & BIM
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NORRBOTTENSPETS  
Hanhundar  
Lukas Ingemar Lundström, Älvsbyn 1 ukl, 1 ukk,CK, HP,1 bhkl, BIM
Pohjanukon Toivo Niklas Lundberg, Gammelstad 1 jkl, 1 jkk
Houtanens Bamse Svea Vinelund, Kiruna 1 ökl, 1 ökk
Tiurtunet´s Jack II Bertil Malm, Boden 1 chkl
Tikar  
Bella Jukka Kinnunen, Haparanda 1 ukl, 3 ukk
Klingspetsens Donna Åke Samuelsson, Lahnajärvi 1 ukl, 1 ukk,CK, HP,2 btkl
Kvickhems Busan Paavo Kohberg, Kiruna 1 ukl, 2 ukk
Kroknäbbens Speja Jenny Stenberg, Lövånger 1 jkl, 1 jkk
Stenslands Bessan Anders Brismo, Brottby 1 ökl, 1 ökk
Pakkasrustan Sindi Henna o Seppo Pohjanoksa, Lapua. Fin. 1 chkl, CK, HP,1 btkl, BIR, BIS 2
FINSK SPETS  
Hanhundar  
Nappe Birger Morén, Jokkmokk 1 junkl, 2 junkk
Tjäderfi ghtens Arro Sune Berg, Snesudden 1 junkl, 1 junkk
Tjäderfi ghtens Ricco Peter Öhman, Luleå 1 ukl, 1 ukk CK, HP, 3 bhkl
Röjbackens Tarzan Staffan Forsslund, Storvik 1 chkl, CK, HP, 1 bhkl, BIR, BIS
Jahti-Impan Jörö Mika Pajari, Keminmaa. Finland 2 chkl, CK, HP, 2 bhkl
Tikar  
Sennev´s Pepsi Sven Erik Lindmark, Boden 1 valpkl
Tallparkens Kita Tage Åhl, Kalix 1 ukl, 1 ukk
Zaga Olle Henriksson, Överkalix 1 ukl, 2 ukk
Rovavaaran Kikka Yrjö Ravaska, Kemi, Finland 1 jkl, 1 jkk, CK, HP, Cert, 1 btkl, BIM
Akroyd´s Piiri Bengt Stenberg, Stridholm 1 ökl, 1 ökk
Akroyd´s Pirjo Leif o Christina Hedlund, Piteå 1 ökl, 3 ökk
Latanjarkas Piika John Aidanpää, Haparanda 1 ökl, 2 ökk
Sennev´s Pepi Sven Erik Lindmark, Boden 1 chkl

BIS Röjbackens Tarzan & BIRPakkasrustan Sindi

Best In Show

Röjbackens Tarzan
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Minnesbilder från 
utställningen 
i Kalix
Jag har bedömt jakt och vallhunds 
spetsar from 1984. Bedömt 1-4 utställn-
ingar/år. Kalix utställning är min första i 
Sverige.

Tidigare har jag deltagit 3 gånger som nordisk domar 
rådgivare i Sverige. Juho Perttola är min läromästare 
som åt så många andra domare i Finland och Sverige. 
Hans beskrivningar samt bilder finns omnämnda i 
fack böcker även i Sverige.
Jag håller honom som nordens bästa sakkunniga 
person angående jaktspetsar och dess utseende.
I följande skrivelse skall jag berätta om fel som jag 
kommer ihåg på den finska spetsen från utställnin-
gen.
1. Färg
-Mörk,dyster och enfärgig brun röd färg. Svanstaglet 
övergick mot rött. En sådan färgförändring kan sän-
ka bedömningen av hunden.
-Har aldrig sett så mycket vitt i finsk spets som i 
denna utställning. En del hundar har så mycket vitt 
att de blev utan pris.
-Till och med champion hundar har stora brister. 
Skarpa vita fläckar på bröstet.
-En del hundar har även mycket svart i baksidan av 
öronen, manken och på svansen.
2. Storlek
Hundarna är överlag större än idealmåttet och mån-
ga tikar var på gränsen mot för hög. En tik fick inget 
pris pga. övermått.
3. Helhetsintryck
Helhetsintrycket för flertalet av hundarna var bra, 
där man hittade större och mindre fel och brister.
En del mycket bra och en del för långa som jag 
minns.
4. Huvud
Nosen var för lång hos vissa individer. En hund har 
runda ögonöppningar där konsekvensen blir för 
stora ögon.
Bett och tandstatus var bra hos nästan alla hundar. 
En hund mycket djupt men trots allt rätt bett. En 
hund blev utan pris pga. överbett.

5. Stomme
Stommens massa och mått var bra. En del hun-
dars bakben hamnade under kroppen pga. för rakt 
bäcken.
En del tikar var för lång i kroppen.
6. Extremiteter
Extremiteternas stomme var bra. Bakbenen var för 
klen hos vissa, en del har armbågarna för snävt mot 
kroppen och andra vred ut framtassarna.
Knä och hälvinkel försvann pga. hundens ställning.
7. Pälsen
Pälsen var överlag bra och även under håret var ok. 
En del hundars täckhår var helt liggande utan dess 
rätta grovlek samt längd. En del hundars svanshår 
var för långt och mjukt i dess fördelning.
8. Svans
Svansens placering är en svår fråga. Hos en del hun-
dar så ringlade sig svansen för mycket på höften, till 
och med ända upp mot svans roten. Svansen skall 
ringla sig så att svans toppen vrider sig halvvägs upp 
mot ringlingen.
Svansen skall börja kröka framåt direkt från svansro-
ten. Hos en del hundar så steg svansen rakt upp eller 
bakåt från svans roten.
9. Mentalitet
Kontroll av höjd, bett samt testiklar är ett bra sätt 
att kontrollera dess mentalitet.
Hunden skall tillåta dessa åtgärder, med en bekant 
närvarande, utan att morra, nafsa och för att inte 
tala om, bitas.
Domaren skall utan problem kunna t.ex. kontrolle-
ra pälsen samt under hårets kvalitet.
Någon hund tålde inte detta och blev utan pris.
10. Rörelser
Lätt och problem fri rörelse är vad som är skrivet. 
En del hundar vred bak tassarna för mycket utåt.
En annars förträfflig hund synkroniserade inte vän-
ster bak tass med de övriga extremiternas rörelse, 
den vred sig utåt.
En hunds bak bens rörelse var för brett, spretigt. En 
del har för höga och raka framben pga. för korta 
bogblad.

Beskrivna problem och fel berör även norrbottens 
spets fast dess jämnhet var bättre än hos finsk spets.
Från norrbottens spetsarna kommer jag speciellt 
ihåg en annars grann hane där vänster bakbens 
rörelse ej var alldeles riktig.
Förhoppningsvis så skall denna skrivelse ge en 
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förståelse för min bedömning.
Missförstånd uppstod säkert pga. språk förbistrin-
gar. Den hos oss förr påtvingade svenskundervisnin-
gen räckte inte alltid till för att förklara detaljer.
Bästa hund
Utställningens grannaste finsk spets hane var 
framstående för rasen som kan jämföras med de 
allra bästa i Finland.
Birger Backebjörk
Birger Backebjörk som följde utställningarna under 
vinterdagarna i Mikkeli med videokamera gjorde 
även så här i Kalix. Förhoppningsvis ser han dessa 
tagningar tillsammans med kommentarerna från 
tex. samnordiska jaktspetsars utställningsdomares 
upplärnings tillstånd. 
Utbyte av domare mellan de nordiska länderna 
borde enligt min mening öka.
Språkförbistringar
Språk förbistringar kan säkert övervinnas med hjälp 
av tolkar. En sådan här lösning för att jämna ut skill-
nader i bedömningarna är bra för raserna.

Tack...
Tack till utställnings arrangörer och att jag fick vara 
med på de Svenska vinterdagarna.
Resan var jobbig men lärorik med avseende på hun-
darna samt för att bättra på språk kunskaperna.
Speciellt tack till de driftiga och hjälpsamma damer-
na i ringen. Tack även till de sakkkunniga i pub-
liken, de som orkade följa mina bedömningar trots 
det stora antalet hundar, till utställningens slut.

Pekka Kortekangas, utställnings domare.

PS! Till de som inte var nöjd med min bedömning 
av deras hund kan jag trösta med ett gammalt ord-
språk ”Det är en smaksak, sa hunden som slickade 
sig själv” Ds!

Fritt översatt av Matti Rimpisalo

Hundutställning i Malung
Vid Yttermalungs IP

SSF Mellansverige anordnar utställning för finsk och norrbottenspets.

Lördag 11 augusti 2007.
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00

Domare: Göran Fastén

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.

Anmälningsavg. insättes på SSF Mellansveriges Pg 66 22 24-5 samtidigt med anmälan.
Anmälningsblanketter finns för utskrift på SSF riks hemsida

www.ssf-spetsar.nu
(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 31 juli, 2007.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung! SSF Mellansverige.
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Jaktprov 2007
SSF Västerbottens kustland

16-19/8 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.

6-7/10 Bjurholm, int. prov, klubbmästerskap.
Anmälan till Erik Sandström, V. Spöland 100, 911 92 Vännäs. 070-2407790.

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.

För att få fler anmälda till våra egna jaktprov, erbjuds alla medlemmar i 
lokalklubben 1st gratis start på jaktprov inom klubbens egna marker.

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.
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Rapport 
från Mellansverige.

Ja, så var då den här jaktsäsongen defini-
tivt till ända. Sista utlysta jaktprovet, det 
så kallade ”skarprovet” i Höljes den 24 
mars gick glädjande nog att genomföra 
och 7 hundar kom till start.

Den som drog längsta strået denna gång var 
Korpinkallios Timmiti äg. Conny Persson, Höljes 
som med fina 83 poäng fixade ett 1:a pris (Poängen 
kan komma att justeras då provet vid skrivtillfället 
inte genomgått alla instanser). Mer om provet finns 
att läsa i separat artikel.

Om det skulle vara så enkelt att det fanns något 
samband mellan tidig vår och stora skogsfågelkullar, 
så skulle vi allt ligga bra till den här gången. Det 
troliga är nog ändock att vädret har större betydelse 
i kläckningsskedet och tiden närmast efter. Hur som 
helst så kan man ju alltid hoppas!

Hemsidan, www.mellansverige.se, börjar allt mer ta 
form och alla med idéer är naturligtvis välkomna att 
lämna in förslag till förbättringar till vår webbmas-
ter, webmaster@ssf-mellansverige.se eller till under-
tecknad, ronney@skoog.biz 

En nyhet på jaktprovsfronten är att Mellansverige 
till hösten utökat antalet utlysta jaktprov från sju till 
tio, ett av dessa har också höjts i status och är utlyst 
som ett internationellt prov. Så detta år har möj-
ligheten att meritera sin hund avsevärt förbättrats. 

Dessutom kan man också starta på ett så kallat rör-
ligt prov. Ett sådant kan man gå på sina egna hem-
mamarker och är inte krångligare än en vanlig jakt-
tur. Hör gärna av er till någon i styrelsen eller någon 
av de domare vi har om du undrar över något. Alla 
namn finns att läsa på vår hemsida. Alla utlysta prov 
redovisas i separat annons av detta nummer, där kan 
ni också läsa om startavgifter och regler för både ut-
lysta och rörliga prov mm. 

Nu när vi har kommit till mellansäsongen och inte 
kan hålla våra hundar i gång med jakt så finns det 
andra metoder att ta till, inte lika roliga förstås 
men ändå viktiga. Hundar, hussar å mattar mår bra 

mycket bättre av en cykeltur eller liknande i stället 
för att bara sitta i soffan och slöa, dessutom finn det 
ju chans att hålla pösmagen i schack.

Samtidigt vill jag slå ett slag för vår hundutställning 
i Malung den 11 augusti. En trevlig sysselsättning 
som också lär våra hundar att uppföra sig bland folk 
och fä. Upplysningar om utställningen finns att läsa 
i separat artikel.

Man undrar lite grann om hundarna hamnar i någon 
sorts slags ”ingen jaktsäsongsdepression” så här års, 
för när jag tittar på gammelhunden går hon mest 
och surar på gården. Mat vill hon inte ha, men det 
kanske inte är så konstigt för hon har upptäckt att 
det finns några slags maskar i gräsmattan som hon 
krafsar upp och äter med god aptit. Följden blir att 
hon blir dålig i magen och mår illa. Vad värre är, den 
yngsta jycken har också börjat ta efter. Skillnaden 
är bara att hon inte krafsar lite, utan hugger i or-
dentligt. Den en gång så fina gräsmattan börjar allt 
mer likna verkningarna efter en smärre granatat-
tack. Ett snabbt överslag säger mig att innan hösten 
är här så kommer det att fattas någonstans mellan 
en och två kubikmeter matjord om det får fortsätta i 
samma takt. Måtte hösten komma snart!!

Ha en skön sommar!
Ronney Skoog

Dubble Skallkungsvinnaren Kita ger järnet
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SSF:s årliga priser

Årets skällande fågelhund
Grundkrav 1:a pris jaktklass från utlyst prov.
Därefter räknas medelvärdet av samtliga starter 
under samma säsong, (kalenderår). Dock krävs 
minst tre starter för att komma ifråga. Endast start i 
Sverige medräknas, och då från utlysta prov. Får två 
eller flera hundar samma poäng, utses den yngste 
som vinnare.
Jaktprovsdiplom
Utdelas till alla hundar som erövrat 1:a pris i jakt-
klass på jaktprov. Diplomen skall utdelas vid lo-
kalklubbarnas årsmöten och genom lokalklubbsty-
relsens försorg.
Tommys pokal
Statuter: 
1.  Varje skällande fågelhund tävlar om priset med  
 sina tre bästa jaktprovsresultat under året.
2.  Endast resultat från utlysta prov.
3.  Endast ett av proven får vara avlagt i annat  
 land.
4. Hunden med högsta sammanlagda poäng 
 vinner.
5.  Vi lika poäng vinner yngsta hunden.
6.  Segrande hunds ägare får en inteckning i 
 vandringspriset samt en miniatyrpokal/kopia 
 av vandringspriset.
7.  Den hundägare som först får tre inteckningar  
 med en eller flera hundar erövrar priset för  
 alltid. Med hundägare förstås den eller de 
 personer som står i hundens registrerings- 
 bevis som ägare vid resp. tävlingstillfälle.
8.  SSF ombesörjer poängräkningen.
OBS! Hundägare som vill räkna avlagt prov i annat 
land måste själv anmäla detta till priskommittén.  

Unos minne
Intill varje årsmöte räknas vinnaren fram av van-
dringspriset för det gångna året enligt nedanstående 
statuter. Om priset tävlas i femårs intervaller, (för 
närvarande åren 2005 till 2009), och erövras av den 
som samlat högsta poängen. Rätt att deltaga i tävlin-
gen om priset äger varje medlem i SSF med ägda 
eller uppfödda hundar av raserna finsk spets och 
norrbottenspets.
OBS! Medlem som vill tävla om vandringspriset 
måste själv anmäla till priskommittén!

Följande meriter ger poäng:
Utställningar:
BIR vid SSF Riksutställning  ............................3 p
Utställningschampionat ....................................2 p 
BIR ..................................................................1 p 
Jaktprov: 
Nordisk mästare eller Skallkung........................5 p 
Jaktchampionat ................................................4 p
Cacit eller landskampsdeltagande .....................3 p
1:a pris jaktklass ...............................................2 p
2:a pris jaktklass ...............................................1 p

Meriterna skall vara erövrade i Sverige undantag 
Nordisk mästare och landskapsdeltagande.

Priset utdelades första gången vid 1981 riksårsmöte 
för att hedra minnet av den 1971 hastigt bortgångne 
Uno Lindstedt, Vittangi, dåvarande ordförande i 
SFN. Uno Lindstedt var en stark drivkraft bakom 
SSF:s tillkomst och skapare av Tornedalens kennel. 

Vidareutbildning för Jaktprovsdomare 

SSF Gävleborg 
Tisdag 7/8 kl.19.00 

Vidareutbildning för jaktprovsdomare på Sveaskogskontoret i Ljusdal 
Utbildningen är obligatorisk för samtliga jaktprovsdomare i SSF Gävleborg.
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PREDATORJAKTEN
SSF VÄSTERBOTTENS KUSTLAND
Följande personer har skickat in resultat om fångat 
eller fällt predatorvilt ivår kampanj predatorjakten.
Resultat:
Bert Lundström , Hörnsjö 4 rävar och 17 kråkfåglar
Mikael Lindbergh, Lövånger 4 rävar.

Bild på sju rävar som skjutits på vakjakt i Lövvattnet utanför Lövånger  

Jaktprov 2007

JAKTPROV SSF SYD
SEPTEMBER 2007–MARS 2008

SKINNSKATTEBERg 1-2/9-2007  internationellt.
Anmälningsmottagare: KG Ekroos S. Ringvägen 44  SKINNSKATTEBERG   0222-41014

gRÄNgESBERg  HÖgFORS  22-23/9-2007 nationellt.
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 SAXDALEN     0240-31112

BJÖRSJÖ  HÖgFORS  10-11/11-2007  nationellt.
Anmälningsmottagare: Tomas Salander Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA   0240-300 01

SAXDALEN  1-5/3-2008 nationellt.
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN     0240-31112
Anmälan
Anmälan skall vara anmälningsmottagaren tillhanda 14 dagar före provdatum. 300 kr/start. Betalas 
på plats. Anmälningsmottagare för rörliga prov är Göran Eriksson Olsjövägen 27, 77270 SAXDALEN 
0240-311 12. Första start för rörliga prov. Ingen avgift för ssf-syds medlemmar. Övriga starter 300 kr 
inklusive reseersättning för domaren. Insättes på PG 915314-9 före genomgånget prov eller betalas 
på plats efter överenskommelse.
DOMARUTBILDNING
Utbildning av förändring av provreglerna Lördagen den 11 augusti. 10.00
De domare som fortfarande vill vara med att döma jaktprov skall vara med på denna genomgång 
av förändringen av provreglerna.
Övriga medlemmar i ssf- syd är även välkommna på denna domarutbildning. 
Utbildningen blir i Saxdalen hos Göran Eriksson.
Frågor: Tomas Salander 0240-300 01 eller Göran Eriksson 0240-311 12
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Jaktprov 2007
SSF/gävleborg
Ordinarie jaktprov

Los den 18-19/8
Upplysningar och anmälan till Ivan Karlsson Lövriset 11 828 93 Voxnabruk
tel  0657-210 26

Trönö den 1-2/9
Upplysningar och anmälan till  Michael Tyrén 
Rappsta 8368  826 95 Trönödal, tel  0270-364 14

Kårböle den 29/30-/9
Upplysningar och anmälan: Anders Näslund Lyckovägen 2  820 41 Färila tel 0651- 210 06

glöte den 18-19/10
Upplysningar och anmälan: Daniel Byqvist
Vik 9244 82141 Bollnäs. Tel 0278-23007 

Lill-Öjungsbo den 3-4/11  
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: Anders Näslund Lyckovägen 2. 82041 Färila, tel. 0651- 210 06

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 
2007.

Vidarutbildning för Jaktprovsdomare SSF Gävleborg Tis 7/8 kl.19.00 
Ordnas vidareutbildning för jaktprovsdomare på Sveaskogskontoret i Ljusdal 
Utbildningen är obligatorisk för samtliga jaktprovsdomare i SSF Gävleborg.
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Jaktprov 2007
Nedre Norrbotten

Utlysta prov:

18-19 augusti, Kåbdalis/Tiellejaur
Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455

8-9 september, Arvidsjaur – Internationellt prov
Anmälan till Mikael Samuelsson, Ventilgatan 13, 933 34 Arvidsjaur. Tel: 0960-21953

22-23 september, Arvidsjaur - Nordiska Mästerskapen

6-7 oktober, Kåbdalis/Tiellejaur
Anmälan till Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn. Tel: 0929-13264

20-21 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 se-
nast 14 dagar före första provdag, använd blanketten i Ståndskall. Blanketten finns även att 
ladda ner från riksklubbens hemsida.
Startavgift.
Startavgifter för utlysta prov: 250 kr/start.(Gratis vid hundens första jaktprovsstart, gäller 
bara lokalklubbens medlemmar.)
Startavgifter för rörliga prov: 250 kr/start (Gratis vid hundens första jaktprovsstart, gäller bara 
lokalklubbens medlemmar) samt eventuell reseersättning till domaren.
Startavgiften betalas in på klubbens postgiro 48 95 27-2 i samband med anmälan. Vid ut-
lysta 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 telefonnum-
mer och är anträffbar.
Samling och lottning.
Upplysningar om samlingsplatsen och tidpunkt för lottning erhålls i samband med bekräf-
telse 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.

Jaktprov 2007��



Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0971/102 36  Org nr: 894701-2806 
Adress: Hantverkargatan 28, 962 32 Jokkmokk.  Hemsida:  http://www.ssf-spetsar.nu

STyRELSEN
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, 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  
Ivar Karkiainen, Timmermansgatan 13, 982 60 Porjus, 0973-10280, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com    
Ledamot 
Börje Svensson, Alderkittsvägen 32, 792 90 Sollerön, tel. 0250-222 80, e-post sarlarsgard@hotmail.com
Hedersledamöter
Björn Lundberg , Söderhamn, Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, 
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Avelsrådskommitté
Sammankallande  - Birger Backebjörk 
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas, tel  0975-510 05, e-post  b.backebjork@telia.com
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, e-post: alf.borgstrom@
vilhelmina.ac
Norrbottenspets, valphänvisning:
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo, tel. 0977 – 102 33, e-post: assar.tieva@hem.utfors.se
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
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal.  tel. 0651-165 17, e-post jaaan@swipnet.se
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 Ivar Karkiainen, adress se ovan
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar - Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
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: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910 – 58 05 20, e-post l.michael.holmberg@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 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-20559, e-post silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Postgiro: 48 95 27-2
Ordförande: Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-10507, 070-6645570, 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, e-post christer.villman@teila.com
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: Fredrik Söderlund, Västeralnö 195, 894 95 Moliden, tel. 0660-37 90 69, e-post fredriksoderlund@tele2.se
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 155, 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  Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, tel. 0691-66 32 20, e-post spetsgardens@glocalnet.net
Sekreterare: Egon Rongdén, Berglundavägen 1, 860 30 Sörberge, tel 060-570062, 0705-131433, egon.rongden@teliasonera.com
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 060-409 72, e-post matti.tovela@metso.com
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: ka.karlsson@hotmail.com
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, 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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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Bengt Persson, Linjevägen 29 A, 881 50 SOLLEFTEÅ

KessuKessu

Korpinkaljo´s Timmiti
Korpinkaljo´s Timmiti
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