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Jag vill börja med att tacka 
för ert förtroende att sitta 
som ordförande för SSF i 
ytterligare ett år.
Efter extra årsmötet i Åsele 
har allt varit lugnt och 
styrelsens ledamöter och 
våra kommittéer har kunnat 
arbeta framåt. Läs gärna verksamhetsberättelsen och 
verksamhetsplan 2010 som ligger ute på hemsidan.
Riksfullmäktigemötet i Storuman är avklarat och 
SSF-VL arrangerade detta på ett föredömligt sätt.
Då mötet tog hela fyra timmar och Erna-Britt 
Nordin var tillfrågad att genomföra en genomgång, 
av varför man har skärpt till rasstandarden vad gäller 
Norrbottenspetsens färger och täckning, efter denna 
presentation så var det endast ett par personer som satt 
kvar och pratade med avelsråden. 
Kritik framfördes på att vi inte kunnat presentera 
täckhundslistor, det är bara att konstatera att denna 
kritik är befogad. Ansvaret för att detta tagit tid 
delas av avelsråden och styrelsen, men ligger nu ute 
på hemsidan och för publicering i Ståndskall. Vi i 
riksstyrelsen har på inrådan från SKK, valt att inte delta 
i diskussioner på forumet, men våra e-postadresser och 
telefoner finns både på hemsidan och i Ståndskall om 
man vill kontakta oss. Frågor och Svar på hemsidan är 
också en punkt som blivit lågprioriterad från min sida, 
den är nu aktiverad. Viktigare där är att ta itu med det 
missnöje som framkommit på ”kommentarer tänder i 
Raskompendiet Finsk Spets”. Se separat inlägg i detta 
nummer.
En sak i verksamhetsberättelsen som jag vill gå in lite 
närmare på och som är ett stort steg framåt vad gäller 
samarbetet mellan de Nordiska länderna är det avtal 
som slutits mellan våra grannländer. 
Avtalets ändamål är att gynna avelsarbetet för båda våra 
raser i enlighet med rasstandarder och avelsstrategier. 
Det uttalar också en ambition att öka kraften i 
bekämpningen av ärftliga sjukdomar genom ett utbyte 
av information mellan klubbarna. Avtalet började gälla 
2010-03-20.
Initiativet till detta samarbetsavtal kom från SPJ:s 
ordförande Risto Ylitalo. Sen har en del förhandlingar 
skett, och till slut kunde Norge, Finland och Sverige 
underteckna detta avtal. Detta avtal innebär att det 
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av 

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

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

Utgivningsplan
 

Nr  Sista manusdag  Hos medlemmarna
1/2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 
2/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti (1:a sept för provrapporter) . . . . . . . . 15 september
4/2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 december

Manus skickas via e-post till: 
Göran Hellström tel. 070-328 05 43, 

e-post: standskall@it4unet.se

Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare.

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

Illustratör: Leif Holmqvist

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

Remisstid för:
Riktlinjer avelsrådgivning Norrbottenspets avseende epilepsi.

Rutiner för avelsrekommendationer Norrbottenspets.
Vid styrelsemötet S2 den 9-10/4 beslutades att dokumenten skulle gå ut på 

remiss snarast och fram till den 30/5 2010. 
Det har framkommit önskemål från lokalklubbar om en förlängd remisstid, 

för att få en bredare förankring hos medlemmarna. 
Styrelsen beslutar den 18/5 2010 att:

Förlänga remisstiden fram till den 31 /8 -2010
Båda dokumenten läggs ut på hemsidan! 

Riksstyrelsen g.m. Lennart Jönsson Ordf.

OBS!
Ståndskall nr. 3 har 
förlängt manusstopp till 
1 september. Detta gäller 
bara jaktprovsrapporter 
från förhöstproven!
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finns en samarbetsgrupp bestående idag av fem 
personer, en från Norge, två från Sverige och Finland, 
Finland har ordförandeskap första året, sen vandrar 
detta varje år. Våra representanter här är Birger 
Backebjörk och Assar Tieva.
Under denna period har även en styrelseledamot fått en 
personlig inbjudan att ingå i en i Finland existerande 
grupp som har direktkontakt med universitetet i 
Helsingfors där man forskar på möjligheterna att ta 
fram ett blodprov som skulle kunna säga om en hund 
bär anlag för EP. Denna styrelseledamot som är Birger 
Backebjörk, kontaktade styrelsen när han får inbjudan 
för att kolla att allt var OK från alla parter inklusive 
avelsråden. Denna kontroll ville Birger göra trots att 
inbjudan var personlig. Detta gör att vi nu har en 
direktkanal till de resultat som kan komma här. 
Det är två personer i den sittande styrelsen som varit 
extra värdefulla för att detta samarbetsavtal skulle 
gå iland. Våra finskspråkiga styrelseledamöter Lauri 
Keränen och Birger Backebjörk har visat sig vara 
ovärderliga i kontakterna med Finland. Birger vad 
gäller avelsfrågor och forskningsgruppen. Lauri har 
mycket bra kontakter med dem som sitter och har 
suttit i styrelsen för SPJ. Utöver detta så sitter han i 
provregelkommittén - mycket värdefullt när de ska 
förhandla med Finland. Lauri och Birger har stor del i 
att detta avtal nu är iland. Nu ska Birger och Assar ta 
det till nästa steg.
Kontakterna med Norge om detta avtal har gått via 
mig själv, som jämte är man till språket nästan norsk! 
Överlag upplever jag kontakterna med båda våra 
grannar som mycket positiva.
Sen har vi Ivar Karkiainen kassör, som ytterligare ett 
år får massor av beröm dels från revisor men även från 
SKK över sin bokföring som är enligt Ulf Uddman, 
SKK:s VD: Klubbens bokföring är exemplariskt 
skött. Sen ser han till att göra avsättningar inför 
kända kommande större kostnader - för att klubben 
långsiktigt ska ha en stabil ekonomi.
Egon Rongdén, ny från och med extra stämman i 
Åsele, en som inte syns utåt så mycket men är oerhört 
effektiv. Han har skapat vår nya regelpärm i digitalt 
format som kommer att uppdateras på hemsidan när 
så krävs, samt tagit fram ett blankett underlag för att 
kunna kartlägga vart våra raser står idag vad gäller 
hälsa, jakt och exteriör. Han har hjälpt avelsråden för 
Finsk Spets och Norrbottenspets med att ta fram nya 
tik och hanhundsblanketter som nu ligger ute på vår 
hemsida. Egon har också tagit fram en Power Point 
presentation på våra raser och den jakt de används till, 
vilken kommer att skickas ut till lokalklubbarna att 
fritt användas. Den kommer att läggas ut på hemsidan. 
Han är dessutom en grym mötes sekreterare, så 
snabb på datorn så att protokollen är nästan klara för 
underskrift före mötet är slut! Skämt åsido, han är 
riktigt duktig på detta med blanketter och datorer.
 Mattias Åkerstedt, också ny i styrelsen från den extra 

stämman i Åsele. En person som brinner för sin ras 
Norrbottenspetsen, har tillsammans med avelsråden 
för norrbottenspets och Bengt Wallin gjort en 
kartläggning av EP på Nobsen. Dessutom har Mattias 
bistått då, Bengt och avelsråden för Nobs tagit fram 
riktlinjer som ligger ute på remiss till den 31 Augusti. 
Tommy Lannemar vår nya sekreterare som klev 
in när Ove Sjöström klev av. Tommy är min och 
lokalklubbarnas databas. Han har koll på vad som 
kommer in och vad som ska ut till lokalklubbarna.
En förening blir aldrig bättre än dess sekreterare, som 
är ett  av de viktigaste uppdragen i en styrelse - framför 
allt kanske det tyngsta beträffande arbetsbelastning.
Som ordförande måste jag kunna lita på min 
sekreterare, och här finns inga tvivel, han har full 
koll och annars tar han reda på fakta och vad som ska 
göras.
Sen har vi våra kommittéer som utför ett engagerat 
arbete och lägger ner massor av timmar för klubben, 
allt för att man har ett brinnande intresse. Ingen 
nämnd ingen glömd.
Det man inte får glömma är att alla vi funktionärer såväl 
i riks som hos lokalklubbarna har detta som en hobby. 
Ibland har vi gått om tid för klubben och ibland har 
vi en begränsad tid för klubben. Alla gör vi så gott vi 
kan och har tid! Ibland känns det tungt när vissa hela 
tiden söker saker att kritisera, men lätt glömmer att 
berömma när det sker positiva saker. Som nu skedde i 
Storuman så blev samtliga ledamöter vars platser stod 
till förfogande omvalda enhälligt. Det kan ju då för oss 
kännas lite konstigt när vi läser på forumet, och ingen 
av denna kritik framförs på Riksfullmäktige, förutom 
avseende täckhundslistor!
Vi har nu påbörjat ett arbete med att kartlägga 
vart våra raser står idag vad gäller hälsa, jakt och 
utställningsresultat för att kunna målstyra och på ett 
enkelt sätt kunna dokumentera vad som sker framåt. 
Vi skulle även behöva kartlägga hur det ser ut bakåt, 
tre år men helst fem år. Detta kommer vi som sitter 
i riksstyrelsen och dess kommittéer inte att kunna 
utföra, utan att kalla in flera. Tiden räcker inte till. Här 
kommer vi att behöva utöka våra kommittéer i första 
hand på kort sikt för denna kartläggning. Frivilliga 
sökes; kontakta ordförande. Informationen finns 
förmodligen i de pärmar vi fått från tidigare styrelsers 
sekreterare, men där finns inga register förda så att det 
är ytterst tidskrävande att söka denna information.
Vi i styrelsen har högt i tak och varje ledamot för 
öppet fram sina åsikter samt att man visar en respekt 
för att vi kan ha olika åsikter. Diskussioner med olika 
riktningar förs och ska föras men när beslutet är fattat 
är alla solidariska med beslutet.
Jag vill här passa på och tacka den sittande styrelsen 
och våra kommittéer för ett mycket bra samarbete och 
konstruktiva idéer för framtiden under året som varit 
efter det extra fullmäktige i Åsele.  

SSF:s ordförande Lennart Jönsson

Ledare forts.
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Riksutställningen 2010
i Storuman 
Den 11 april genomfördes årets riksutställn-
ing i Storuman och värd för denna händelse var 
Västerbottens Lappmark. Traditionsenligt var vä-
dret strålande i Storuman under utställningen, och 
hamburgarna gick åt som smör i solsken. Antalet 
startande hundar var klent, 14 norrbottenspetsar 
och 15 finska spetsar. Vinnare av riksutställningen 
2010 blir den finska spetsen Linadalens Osku, 
ägare Per Sjögren.  

Domaren för dagen var den rutinerade Erna-Britt 
Nordin, som noggrant synade hundarna och väl 
motiverade sina beslut. Noterade omdömena gjorde 
ringsekreterarna Berith Johansson och Susann 
Olsson.    
Norrbottenspetsarna
Då ingen valp var anmäld ingick alla hundar i täv-
lingen, varav 14 norrbottenspetsar. Av dessa hundar 

blev ingen tilldelad cert/ck, och såldes utsågs ingen 
bästa tik, bästa hane eller bäst i ras. Sju hundar till-
delades dock första pris. Slår man ihop resultatet för 
nobsarna från förra årets utställning i Storuman har 
endast 1 ck/cert utdelats utav totalt 33 startande 
hundar. Förutom strålande väder verkar det som 
om en ny tradition har påbörjats i Storuman, vilket 
är svårigheten för norrbottenspetsarna att erhålla ut-
märkta omdömen. 
Finnspetsarna
De finska spetsarna som var på plats hade dock 
något lättare uppfylla kraven i deras ras-standard. 
Nio hundar tilldelades första pris varav tre hun-
dar fick ck eller cert; Linadalens Osku, Fort Hjort 
Jeppe, Röjbackens Tarzan och Häggingsåsens Tikka. 
Då alla dessa var hanhundar utsågs ingen bästa tik. 
BIR och BIS
Bäst av de finska spetsarna blev Linadaldens Osku 
som således även blev utställningens vackraste hund. 
Stort grattis till ägaren Per Sjögren, Lycksele!

Vid pennan /Mattias Åkerstedt      
  

Bästa resultat
Norrbottenspetsar
Morris S17587/2009 ..................................... 1 junkl, 1kk, HP
Allo S41601/2009 ......................................... 1 junkl, 2 kk
Trollsångens Siipi S23206/2008 .................... 1 ökl, 1 ökk
Pötbobäckens Gry ......................................... 1 junkl. 1 kk, HP
Molly S33757/2009 ...................................... 1 junkl, 2 kk
Zircka S52619/2006 ..................................... 1 jkl, 1 kk
Kvickhems Bessan S10211/2006 ................... 1 jkl, 2 kk
Finska spetsar
Börknäs Tikko S55261/2009 ......................... 1 junkl, 1 kk
Joikom´s Remo S40957/2009 ....................... 1 junkl, 2 kk   
Häggingåsens Thai S42781/2009 .................. 1 junkl, 3 kk
Linadalens Osku S65418/2008 ..................... 1 ukl, 1 ukk, CK, 1 Bhkl, BIR, BIS
Fort Hjort Jeppe S32794/2008 ..................... 1 jkl, 1 kk, CERT, 2 Bhkl
Åbackens Face of Fear S39970/2007 ............. 1 jkl, 2 kk
Röjbackens Tarzan S40935/2003 .................. 1 chkl, CK, 3 Bhkl
Häggingsåsens Tikka S42783/2009 ............... 1 junkl, 1 kk, HP
Tjäderlekens AKKA S23332/2005 ................ 1 jkl, 1 kk

Riksutställningen 2010
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Vinnare
Riksutställningen 2010

Linadalens Osku 
S65418/2008 
Ägare: Per Sjögren, Lycksele
Uppfödare: Birger Backebjörk

Medlemskväll
Norrbottens Kust och Inland inbjuder sina medlemmar till en kväll 

fylld med intressanta föreläsningar och utbildningar.

• Hur går ett jaktprov till?
• Tjäderforskningen i norra Sverige
• Allmänt om jakten med trädskällare

När: Tisdagen den 10 augusti kl 18.00
Var: Hyttgården, mitt i Töre.

Föreläsare: Niklas Lundberg, Luleå, klubbens egen utbildningsansvarig 
och jaktvårdskonsulent i Norrbotten.

Klubben bjuder alla på kaffe och smörgås under kvällen.
Medlemmar får gärna ta med gäster till föreläsningen.

Anmälan sker senast fredag den 30 juli.
Magnus Törkvist: 

magnusjakt@hotmail.com, tel 0924-558 59, 070-295 11 36
Matti Rimpisalo:

matti.rimpisalo@dynamate.se, tel 072-200 00 37
Välkomna!
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Arr. Ort Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort

Jaktprov x 01 Övre Norrbotten 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 02 Norrbottens Kust Inland 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 03 Nedre Norrbotten 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 04 Västerbottens Kustland 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 05 Västerbottens Lappmark 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 06 Ångermanland 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 07 Jämtland/Härjedalen 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 08 Medelpad 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 09 Gävleborg 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 10 Mellansverige 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov x 11 Sydsverige 8/16/2010 3/31/2011 Rörliga prov

Jaktprov Kalix/Överkalix x 02 Norrbottens Kust Inland 8/16/2010 8/17/2010 Ordinarie

Jaktprov Åsele x 05 Västerbottens Lappmark 8/16/2010 8/19/2010 Ordinarie

Jaktprov Omsjö x 06 Ångermanland 8/16/2010 Ordinarie

Jaktprov Klubbmästerskap x 07 Jämtland/Härjedalen 8/16/2010 8/17/2010 Ordinarie

Jaktprov Skälsjön x 08 Medelpad 8/16/2010 8/17/2010 Ordinarie

Jaktprov Backe x 06 Ångermanland 8/17/2010 Ordinarie

Jaktprov Vilhelmina x 04 Västerbottens Kustland 8/19/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Vilhelmina x 05 Västerbottens Lappmark 8/19/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Omsjö x 06 Ångermanland 8/19/2010 8/20/2010 Ordinarie

Jaktprov Högfors x 11 Sydsverige 8/19/2010 8/20/2010 Ordinarie

Jaktprov Porjus/Jokkmokk x 01 Övre Norrbotten 8/21/2010 Ordinarie

Jaktprov Råneå/Överkalix x 02 Norrbottens Kust Inland 8/21/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Reivo x 03 Nedre Norrbotten 8/21/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Malå x 05 Västerbottens Lappmark 8/21/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Hassela/Bjuråker x 08 Medelpad 8/21/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Los x 09 Gävleborg 8/21/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Särna x 10 Mellansverige 8/21/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Högfors x 11 Sydsverige 8/21/2010 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Porjus/Jokkmokk x 01 Övre Norrbotten 8/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Gösjön x 10 Mellansverige 8/27/2010 8/28/2010 Ordinarie

Jaktprov Porjus/Jokkmokk x 01 Övre Norrbotten 8/28/2010 8/29/2010 Ordinarie

Jaktprov Råneå/Överkalix x 02 Norrbottens Kust Inland 8/28/2010 8/29/2010 Ordinarie

Jaktprov Kårböle x 09 Gävleborg 8/28/2010 8/29/2010 Ordinarie

Jaktprov Tansen x 10 Mellansverige 9/10/2010 Ordinarie

Jaktprov Reivo x 03 Nedre Norrbotten 9/11/2010 9/12/2010 Ordinarie

Jaktprovssammanställning 2010-2011
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Arr. Ort Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort

Jaktprov Grängesberg x 11 Sydsverige 9/16/2010 Ordinarie

Jaktprov Grängesberg x 11 Sydsverige 9/17/2010 Ordinarie

Jaktprov Reivo x 03 Nedre Norrbotten 9/18/2010 Ordinarie

Jaktprov Noppikoski x 10 Mellansverige 9/18/2010 9/19/2010 Ordinarie

Jaktprov Grängesberg x 11 Sydsverige 9/18/2010 Ordinarie

Jaktprov Reivo x 03 Nedre Norrbotten 9/19/2010 Ordinarie

Jaktprov Grängesberg x 11 Sydsverige 9/19/2010 Ordinarie

Jaktprov Kalix/Överkalix x 02 Norrbottens Kust Inland 9/20/2010 9/22/2010 Ordinarie

Jaktprov Porjus/Jokkmokk x 01 Övre Norrbotten 9/25/2010 9/26/2010 Ordinarie

Jaktprov Bjurholm x 04 Västerbottens Kustland 9/25/2010 9/26/2010 Ordinarie

Jaktprov Risede x 06 Ångermanland 9/25/2010 9/26/2010 Ordinarie

Jaktprov Mittkamp x 07 Jämtland/Härjedalen 9/25/2010 9/26/2010 Ordinarie

Jaktprov Borgsjö x 08 Medelpad 9/25/2010 9/26/2010 Ordinarie

Jaktprov Sälen x 10 Mellansverige 9/25/2010 Ordinarie

Jaktprov Höljes x 10 Mellansverige 9/25/2010 9/26/2010 Ordinarie

Jaktprov Sälen x 10 Mellansverige 9/26/2010 Ordinarie

Jaktprov Omsjö x 06 Ångermanland 9/28/2010 9/29/2010 Ordinarie

Jaktprov Björnberget x 10 Mellansverige 10/1/2010 10/2/2010 Ordinarie

Jaktprov Storuman x 05 Västerbottens Lappmark 10/2/2010 10/3/2010 Ordinarie

Jaktprov Klubbmästerskap x 06 Ångermanland 10/2/2010 10/3/2010 Ordinarie

Jaktprov Överturingen x 08 Medelpad 10/2/2010 10/3/2010 Ordinarie

Jaktprov Omsjö x 06 Ångermanland 10/6/2010 10/7/2010 Ordinarie

Jaktprov Porjus/Jokkmokk x 01 Övre Norrbotten 10/9/2010 10/10/2010 Ordinarie

Jaktprov Råneå/Överkalix x 02 Norrbottens Kust Inland 10/9/2010 10/10/2010 Ordinarie

Jaktprov Risede x 06 Ångermanland 10/13/2010 Ordinarie

Jaktprov Vittangi x 01 Övre Norrbotten 10/16/2010 10/17/2010 Ordinarie

Jaktprov Reivo x 03 Nedre Norrbotten 10/16/2010 10/17/2010 Ordinarie

Jaktprov Ormsjö x 05 Västerbottens Lappmark 10/18/2010 Ordinarie

Jaktprov Börtnan x 07 Jämtland/Härjedalen 10/18/2010 10/19/2010 Ordinarie

Jaktprov Ormsjö x 05 Västerbottens Lappmark 10/19/2010 Ordinarie

Jaktprov Porjus/Jokkmokk x 01 Övre Norrbotten 10/23/2010 10/24/2010 Ordinarie

Jaktprov Voitjajaure x 05 Västerbottens Lappmark 10/23/2010 10/24/2010 Ordinarie

Jaktprov Offerdal x 07 Jämtland/Härjedalen 10/25/2010 10/26/2010 Ordinarie

Jaktprov Backe x 06 Ångermanland 10/27/2010 10/28/2010 Ordinarie

Jaktprov Porjus/Jokkmokk x 01 Övre Norrbotten 10/30/2010 10/31/2010 Ordinarie

Jaktprov Hornslandet x 09 Gävleborg 10/30/2010 10/31/2010 Ordinarie

Jaktprovssammanställning 2010-2011
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Arr. Ort Int Nat Arrangör Datum from Datum tom Ort

Jaktprov Fredriksberg x 10 Mellansverige 10/30/2010 10/31/2010 Ordinarie

Jaktprov Skälsjön x 08 Medelpad 11/2/2010 11/4/2010 Ordinarie

Jaktprov Porjus/Jokkmokk x 01 Övre Norrbotten 11/6/2010 10/7/2010 Ordinarie

Jaktprov Kalix/Överkalix x 02 Norrbottens Kust Inland 11/6/2010 11/7/2010 Ordinarie

Jaktprov Klubbkamp x 10 Mellansverige 11/6/2010 11/7/2010 Ordinarie

Jaktprov Björsjö x 11 Sydsverige 11/11/2010 11/14/2010 Ordinarie

Jaktprov Vittangi x 01 Övre Norrbotten 11/13/2010 11/14/2010 Ordinarie

Jaktprov Matfors/Gnarp x 08 Medelpad 11/26/2010 11/28/2010 Ordinarie

Jaktprov Råneå/Överkalix x 02 Norrbottens Kust Inland 11/27/2010 11/28/2010 Ordinarie

Jaktprov Matfors/Gnarp x 08 Medelpad 2/26/2011 2/27/2011 Ordinarie

Jaktprov Gagnsrå x 10 Mellansverige 3/25/2011 3/26/2011 Ordinarie

Jaktprov Saxdalen x 11 Sydsverige 3/25/2011 3/29/2011 Ordinarie

Jaktprov Matfors/Gnarp x 08 Medelpad 3/26/2011 3/27/2011 Ordinarie

Jaktprov Höljes x 10 Mellansverige 3/26/2011 3/27/2011 Ordinarie

Jaktprovssammanställning 2010-2011

Häggingåsen Thai 

Best in Show i Åsele
Juniorhanen Häggingåsens Thai lyckades 
trots sin ringa ålder vinna den åtråvärda 
bucklan i Åsele den 28 mars 2010! 
Thai är en otroligt tidigt utvecklad han-
hund som vi förhoppningsvis kommer 
att se mer av under höstens jakprov.

Domare i Åsele var Thomas Eriksson.
Grattis Miranda! 

BIS
Häggingåsens Thai 
S42781/2009 (e Isku u Viterlidens Tepi)
Ägare: Miranda Frings, Högland 
(Dorotea)

 BIR
Tålsmarks Scott S33831/2004
(e Rönnbäckens Moltas u Överstjuktans 
Mirva)
Ägare: Daniel Grundström, AmmarnäsHäggingåsen Thai 

Best in Show i Åsele
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Avelsrapport för Finskspets 2009
Det har under år 2009 fötts 58 kullar i Sverige som renderat totalt 255 valpar. Av dessa valpar är 123 tikar 
och 132 hanar. Hur det sett ut tidigare år går att följa enligt sammanställd statistik nedan:
        2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009
Reg. valpar         319    285    226    303    366    363    295    235    335    255
Tikvalpar               173    129    112    142    186    186    152    119    161    123
Hanvalpar              146    156    114    161    180    177    143    116    174    132

Inavelsgrad för rasen
Den genomsnittliga inavelsgraden för rasen under 2009 blev 0,8 %. För att de genetiska förlusterna i en 
population inte ska bli för hög, och gå för fort för rasen, rekommenderas att den inte bör överstiga cirka 1 
%. Önskvärt är att den ligger under 0,5 %. Tittar vi på tidigare års genomsnittliga inavelsgrader visar det att 
vi har haft en gynnsam utveckling (se diagram nedan).

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009
Inavelsgrad   1,7    1,5     2,3      1,5     1,2    1,2     0,9     0,9     1,1     0,8

Avelsstrukturer
Vad gäller avelsstrukturen för rasen hoppas vi att fler breddar sin avel genom att prova nya 
parningskombinationer som ger större genetisk bredd åt rasen. Detta är något som vi ser tecken på redan 
idag. Ett stort problem är att för få hanar provas på våra jaktprov. Nu är inte alla hanar av sådan betydelse 
att de ska ha en massa avkommor. Men det finns utan tvekan parningar som rekommenderats med 
låga sjukdomsrisker, som om de skäller bra, skulle tillföra en hel del i ett genetiskt, jaktligt och exteriört 
perspektiv. Men kravet är att de kommer på jaktprov och klarar ett 2:a pris samt har godkända knäleder och 
tandstatus. Här nedan redovisas antal kullar, antal tikar samt antal hanar som gått i avel.

           2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kullar 84       70        64       79       92       84       69       65       80       58
Tikar 82       69        63       78       91       81       69       63       79       58     
Hanar 52       43        43       46       64       52       50       47       57       45

Antal rekommendationer
Antalet rekommendationer från förra årsmötet till detta är 33 stycken (se bilaga). Av dessa nekades 2 
stycken rekommendation på grund av att sjukdomsriskerna var för stora. Till detta kommer ett antal till 
som avstått frivilligt från parning då höga risker förekommit. Det är något färre antal rekommendationer 
än förra perioden och orsakerna kan vara många. Exempelvis har fågeltillgången visat sig vara skral vilket 
också speglar sig i jaktprovsstatistiken. Vidare var det ett större antal parningar perioden innan och det i 
kombination med dålig fågeltillgång har gjort att man kanske håller upp ett tag? Detta kan vara bra då man 
får tid att utvärdera sitt avelsarbete både jaktligt, exteriört och sjukdomsmässigt.

Knäledsstatistik
Här nedan redovisas undersöknings frekvensen i procent vad gäller knäledsundersökningar kopplat till 
registreringstalen per år för rasen. Snitt åldern för undersökning är för närvarande 13 månader. Detta 
är förhoppningsvis en av förklaringarna till att siffrorna för 2008 än så länge är något för låga gentemot 
tidigare år.

     År               1999   2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008   
 Frekvens %     18 %   21 %    26 %    20 %    29 %   24 %    25 %    22 %   22 %   14 %

Information från 

aVelSRÅdeN
Finskspets
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Vad gäller sjukdomsbilden för rasen i stort kan man säga att vi under 2009 har fått 5 nya knäledsfall 
inrapporterade och jobbar på några till. Det rör sig bland annat om hundar som haft patellafel före 1 års 
ålder. Ett stort problem för rasen och aveln är att framförallt medel och högrisklinjer inte blir undersökta 
i den utsträckning som vore önskvärd. Detta gör att det blir svårare att göra korrekta bedömningar för 
uppfödare och avelsråd. 
Tittar man på sjukdomsfrekvensen i procent för knäledsfel kopplat 
till undersökta hundar så ser det ut enligt följande:

     År                  1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008
 Sjuka i %           11 %    9 %    8 %     0 %     2 %    6 %     5 %     3 %    4 %     9 %

Till dessa siffror ska tilläggas att de nu är kompletterade med statistik från icke SKK registrerade fall. Det 
kan vara material från sjukdomsenkäter eller liknande. Dessa icke officiella uppgifter är på ungefär 30 % av 
det totala materialet räknat på registrerings åren 1990 till 2008. Att det är en så stor andel som går vid sidan 
om SKK är mycket oroande även om det säkert finns legitima orsaker i en del fall.

Epilepsi
Vad gäller epilepsiläget så har vi sen vi börjat fått in 12 skriftligt bekräftade fall av epilepsi. Vi har ytterligare 
6 fall där ägare har bekräftat muntligt men där det saknas skriftlig bekräftelse. Vi jobbar på dessa och hoppas 
att ägarna fyller i Ep- enkäten och skickar den till oss. Vi ska ha klart för oss att det är de inrapporterade 
fallen som ligger till grund för avelsarbetet och Ep- talen och dessa blir bara så bra som inrapporteringen 
tillåter. 

Utvecklingsområden
Studerar man rapporten ovan ser man att vi inte berört ett antal andra tänkbara områden. Arbetet med att ta 
fram en redovisningsmall för oss avelsråd har påbörjats. Att redovisa statistik kräver ofta en stor arbetsinsats 
då fakta och material måste samlas in och bearbetas. Inte sällan har det saknats rutiner inom SSF för detta 
arbete. Rutiner som måste arbetas fram av styrelse och avelsråd tillsammans. SKK tillhandahåller en stor del 
grundmaterial men det måste ofta omarbetas och kompletteras. Det har också visat sig innehålla statistiska 
”felaktigheter” som jag hoppas gå igenom med SKK inom en snar framtid. 

Områden som kan utvecklas är exempelvis redovisningen runt de rekommenderade parningar, 
täckhundslista, Tandstatistik, Ep- tal och epilepsi information. Tanken med det som redovisas, förutom att 
det ska vara relevant information, är att det gärna ska följas upp under lång tid. Vidare bör större delar av 
redovisningen knyta an till RAS.

Från avelsråden för finskspets

Jakt & Fiskemässa i Grönklitt
SSF Mellansverige välkomnar alla intresserade att besöka 

vår monter vid Jakt & Fiskemässan i Orsa Grönklitt den 14-15 augusti.

Program lördag 14 augusti
Tipspromenad. Fina priser! – Jaktprovstarter - Följa med på trädskällarjakt - mm, mm.

Power Point, bildvisning av trädskällarjakt och jaktprovsregler.
Trädskällare visas upp under praktiska övningar.

Kl.13.00 Hundparad med olika hundraser. Alla uppmanas att ta med sina hundar!
Försäljning av injagningskompendium, tygmärken, raskompendium.

Program söndag 15 augusti
Power Point, bildvisning av trädskällarjakt och jaktprovsregler. Trädskällare visas upp under praktiska 

övningar. Försäljning av injagningskompendium, tygmärken, raskompendium.
Uppvisande av denna annons (klipp ur och tag med) OBS! Ej kopierad, berättigar till 30:-kr rabatt på 
inträde. Ta med era hundar på en skön familje/medlemsdag, kom till Grönklittsmässan 14-15 augusti!

Välkomna! SSF Mellansverige
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Täckhundslista
Beslut är fattat om att en täckhundslista ska presenteras i ståndskall och/eller hemsidan. Listan har varit 
”offentlig” av och till genom SSF:s historia. Senast det begav sig så var man tvungen att plocka bort den 
då tik ägare ljugit om att de fått en viss hane rekommenderad av avelsråden. Nu ligger det givetvis ett stort 
ansvar hos hanhunds ägarna att kolla upp om rekommendationerna stämmer samt gärna informerar sig om 
de risker som finns bakom den egna hanen, tiken samt kombinationen i sin helhet. Man ska ha klart för sig 
att i alla kombinationer finns det risker, oavsett om de är rekommenderade eller inte. Om riskerna sen är 
låga eller höga vad gäller exempelvis epilepsi, tandbortfall, knäledsproblem eller något annat, är en annan 
fråga. En hel del av detta har jag berört i Ståndskall nummer 2 2009, men informationen runt ämnet tål att 
upprepas och utvecklas.

Grundkrav och ramar
Att en hane finns med på en så kallad täckhundslista garanterar inte annat än att de uppfyller ett antal 
grundkrav uppsatta av SSF. Grundkraven för att komma in på täckhundslistan finns att läsa i sin helhet i 
”Rutiner för avelsrekomendationer för finskspets” på vår hemsida www.standskall.se. Dessa grundkrav eller 
ramar kan anses som relativt vida, vilket i korthet skulle kunna belysas av följande: 

•  Epilepsitalen för hanarna varierar mellan allt ifrån 0,4 – 1,79.

• Till ep- talen  ska läggas det blodslinjerna tillför i form av högriskindivider/kombinationer   
 vilket ep-talet inte tar hänsyn till idag..

•  På listan finns allt ifrån låg- till högriskindivider vad gäller knäledsproblematiken. 
 Grundkravet är att täckhunden i sig har knäleder utan anmärkning. 
 Hur det sen ser ut bakåt i leden framgår inte. 

• På lista finns hanar med olika stort tandbortfall, både hos individen och längre 
 tillbaka i stamtavlorna.

Till detta ska läggas ett minst lika viktigt, om inte viktigare, genetiskt perspektiv. Detta i form av breddning 
av avelsbasen och den genetiska variationen. Det sker främst genom att hålla låga inavelsgrader och sprida 
parningarna på fler ”vettiga” alternativ, som förhoppningsvis ska gagna rasens framtid. Vidare jobba för att 
förhindra matadoraveln, inavelseffekter samt undvika/minska förekomsten av genetiska skador. Mycket av 
detta finns att läsa i Ståndskall nummer 3 och 4 2009.

Men jakten då frågar sig någon? Den betyder givetvis mycket eller mest. Men de flesta är läskunniga och 
kan följa upp jaktprovs- och utställningsresultat själv och har också egna förslag utifrån det. Men det som 
är svårare är att bedöma är det genetiska perspektivet och sjukdomsbilderna. 

Men man kan definitivt säga att bara för att en hane finns med på täckhundslistan, så passar den inte till 
alla tikar och tvärt om, bland annat av de ovan angivna olika orsakerna. Det är ändå en hel ras vi ansvarar 
för som vi ska hålla frisk och utveckla jaktligt och exteriört. Det är vår avel som kommer att påverka rasens 
förmåga att överleva långsiktigt så att vi inte hamnar i samma chansartade ”ogenomtänkta” korsningsavel 
som vi sett tendenser till på andra håll.

Grundregler för avelsrekomendation
I detta nummer av ståndskall finns en förenklad lathund för vad som gäller tikar som vill få rekommendationer 
från oss avelsråd. Där framgår det bland annat att endast hanar som fyller grundkraven för avelsrek 
får rekommenderas det vill säga de som finns upptagna på täckhundslistan. Det betyder inte, att andra 
alternativa hanar kan diskuteras. Man kan få det kontaktade avelsrådets info och åsikter om kombinationen, 
men några gemensamma djupare analyser avelsråden emellan finns det inga garantier för att man fått. 
Vår prioritering som avelsråd är de rekommenderade hanarna! De rekommenderade parningarna har vi 
avelsråd gemensamt, diskuterat och räknat på samt godkänt. De är dessa som fylls i och skickats tillbaka till 
uppfödaren. Man får tycka vad man vill om detta men så har man bestämt via avelsrek inom klubben.

Avelsråden för finskspets        
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Information om grundregler för avelsrekomendation.
Här följer en lathund gällande regler som gäller för tikar för att få avelsrekomendation via oss avelsråd. 
Reglerna finns att läsa i sin helhet på vår hemsida www.tradskallare.se.

Kraven på tiken är följande:

• Helst vara jaktprovs och utställningsmeriterad.

• Godkänd knäledsstatus.

• Godkänd tandstatus med max 4 saknade tänder.

• Ej ha haft fler än 4 kullar tidigare.

• Ej ha haft för täta kullar.(se SKK:s bestämmelser)

• Ifylld tikblankett. (finns på www.tradskallare.se)

• Samt i övrigt följa hälsoprogram (ep- och knäledsrisker) samt allmän avelspolicy.

OBS ! Rekommendationen gäller endast för aktuellt parningstillfälle, vid utebliven parning skall 
ny rekommendation göras!

Vid rekommendation används endast hanar som finns upptagna på täckhundslistan. Alla andra 
tänkbara hanar som diskuteras räknas inte som en rekommendation, varvid de heller inte finns 
med på returnerad tikblankett!

Jaktegenskaper, avel och lyssnande
Nästa föreliggande jaktprovsregel revidering kommer att ske år 2012. Fram till dess kan det vara på sin plats 
att fundera på vilka eventuella ändringar som bör ske. Tanken med vår ”tävlingsverksamhet” är att det ska 
vara en hjälp för uppfödare och avelsråd att göra rätt avelsurval till framtida parningar. Detta avelsurval ska 
i sin tur bygga på förhoppningsvis ärftliga exteriöra och jaktliga egenskaper. Vad och i hur stor grad dessa 
egenskaper nedärvs har man funderat och forskat på länge. Det senaste är att man genom att hitta speciella 
egenskapsgener ska kunna följa och se om eller hur stor ärftlighet en egenskap har. Det kan exempelvis 
gälla ärftlighet för söket hos en ras. Det må vara hur det vill med den saken men så länge vi inte har löst 
gåtan med speciella jaktegenskapers nedärvning eller ärftlighet, så måste vi titta på de verktyg vi använder 
oss av idag nämligen jaktproven. 

Jaktegenskaper
Studerar man jaktprovsreglerna skulle man kunna säga att de är uppbyggda kring vissa jaktegenskaper. 
Några av dessa jaktegenskaper skulle kunna vara exempelvis förföljande, finnande i träd, förnyat skall samt 
något som jag skulle vilja framhävdes mer, nämligen förmågan att stå och lyssna (pejla) efter flyende fågel. 
Det finns självklart fler men jag kommer att resonera runt just dessa jakt- eller jaktprovsegenskaper denna 
gång. 

Finnande i träd
Finnande i träd är en jaktprovsegenskap som poängsätts efter kvalitén på finnandet. Ett finnande som 
bedöms ske enbart med vittringens hjälp anses vara en god prestation och ger max poängen i momentet 
(5p). Hur vida egenskapen sen är enbart ärftligt-, miljöbetingad eller något mitt emellan låter jag vara osagt. 
Det som man kan tycka om momentet i övrigt, är att hundar med vitt sök och finnanden på långa håll, 
kanske inte alltid får rätt betalt. Detta då sannolikheten för att även de under liknande förhållanden har haft 
finnande i träd. Men det får vi nog leva med då det ska konstateras av domaren.
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Förföljande
Förföljandet följer samma mönster som finnande i träd, men renderar 10 poäng om hunden har minst 
250 m eller 2 min på samtliga konstaterade förföljanden. Här kommer lyssnandet in som ”kryssfråga” 
men betalas inte ”direkt” med några poäng. Möjligtvis kan det komma i fråga när extraförtjänstpoängen 
diskuteras. En annan detalj som diskuterats är om förföljandelängden och tiden motsvarar varandra? Det 
vill säga om 2min förföljande tid motsvaras av 250 meters förföljande längd? Kanske är det en fråga att 
utreda med hjälp av den nya GPS- tekniken?

Förnyat skall
Det förnyade skallet är en annan jaktegenskap som bedöms som ett nästan enskilt moment, och poängsätts 
därefter. Momentet kan ge max 10 poäng beroende på antal primärskall i förhållande till förnyade skall. 
Egenskapen kan också rendera ytterligare poäng genom den så kallade extraförtjänst poängen. Vilka 
”egenskaper” som samverkar för att hunden ska ha lätt för att få förnyat skall kan man undra över. Är det 
hundens hörsel i kombination med ”pejlförmågan” samt syn och lukt som är utslagsgivande, tillsammans 
med de rätta yttre betingelserna som väder och skallobjekt? Eller räcker det med de ovan nämnda yttre 
betingelserna och enbart hundens stora vilja att springa efter långt och uthålligt?   

Lyssnande
Vikten av lyssnandet är en fråga som diskuterats tidigare och torde ha en viss betydelse då det finns 
upptaget i våra provregler. Med stor sannolikhet kan man nog säga att denna ”hämning” är något medfött 
och ärftligt. Om den sen är något av en kvarleva från tiden före eller i samband med rasbildningen eller en 
senare uppblommande egenskap är nog mindre viktigt. Den stora frågan är hur viktig denna egenskap är ur 
ett jaktligt perspektiv? Har lyssnande hundar lättare att få förnyade skall eller inte? 

Redan idag pågår det diskussioner där lyssnande hundar anses misskrediterade av jaktprovsreglerna, då de 
lyssnar ”länge” och kanske inte alltid förföljer fullt ut. Dessa hundar skulle kunna kompenseras något om 
poäng utdelades för lyssnande. Detta trots att de kanske fortfarande förlorar poäng i förföljandelängd/tid? 
Vidare skulle de som lyssnar länge och dessutom förföljer långt lyftas fram ännu mer?

Poängsättning 
Lyssnandet skulle enkelt kunna poängsättas då domaren redan idag ska klocka och notera eventuellt 
lyssnande vid förföljande. Hur många poäng som lyssnande momentet skulle få är också något att fundera 
på. Enklast vore kanske att ersätta de ”diffusa”och ”spretiga” extraförtjänstpoängen, som inte riktigt 
kommer till sin rätt som avelsinstrument. Det skulle innebära att momentet skulle kunna få max 5 poäng. 
Vad som sen är ett långt lyssnande blir en annan fråga. I de flesta fall handlar det om 10-20 sekunder, men 
det finns individer som lyssnar ännu längre.  Slutligen kan man kanske säga att lyssnandet troligtvis är den 
jaktegenskap som, om vi anser den som en viktig komponent, borde poängsättas som ett enskilt moment i 
jaktprovsreglerna. Detta innan vi tappar eller slarvar bort anlaget i avelsarbetet.

Från avelsråden för finskspets.  

 

Information från 

aVelSRÅdeN
Finskspets

TACK TILL STYRELSEN FÖR 
SSF Västerbottens Lappmark

För att ni bjöd in oss "veteraner" till 
Riksårsmötet i Storuman och trevlig samvaro 
på Hotell Toppen. 
Många minnen från våra år tillsammans är 
oförglömliga kunde vi konstatera. 

/Inez
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1. Ailatis Seppo S31371/99
2. Akroyd’s Nike S47106/2002
3. Barjas Pejjo S57410/2002
4. Barru S24992/2001
5. Börknäs Kirro S59989/2003
6. Domarboskogens Boss S42302/2000
7. Domarboskogens Cacke S21527/2001
8. Domarboskogens Dacke S34510/2002
9. Domarboskogens Tiger S21640/2004
10. Fort Hjort Jeppe S32794/2008
11. Fort Hjort Trix S57065/2006
12. Furubrännans Tarro S28672/99
13. Hiski S45478/99
14. Japptjärns Ricko S37324/2004
15. Jeppe S24490/2003
16. Kero S32151/2006
17. Knihtin Rokka S64568/2006
18. Kolgårdens Repo S28804/2006
19. Kolgårdens Råssko S23669/2007
20. Latanjarkas Jekko S18062/2002
21. Latanjarkas Ruff S29860/2003
22. Latanjarkas Frippe S29850/2003
23. Latanjarkas Lee S22665/2005
24. Latanjarkas Riisk S18061/2002
25. Leipipirs Nikku S22273/2001

Täckhundslista 
Finskspets

26. Leipipirs Nippe S32735/2003
27. Nipsippas Sacko S49456/2000
28. Råsjöskogens Kefir S15826/2003
29. Råsjöskogens Sakko S48183/2003
30. Peijakkaan Hiski S46833/2005
31. Predator’s Villi S48949/2005
32. Spetsgårdens Kari S21766/2002
33. Spetsgårdens Manu S43840/2003
34. Spetsgårdens Riiki S29351/2004
35. Spetsgårdens Riiku S29352/2004
36. Spetsgårdens Riipu S29353/2004
37. Sörlidbäckens Benno S28169/2004
38. Sörlidbäckens Vikke S20307/2005
39. Sörlidbäckens Curry S20029/2006
40. Tallens Sigge S27408/2006
41. Tapperdalen Nikko S31450/2000
42. Tapperdalen Patu S28175/2004
43. Tyson S27001/99
44. Viterlidens Akko S36826/2001
45. Vackeråsens Rikko S57573/2004
46. Vackeråsens Molle S57572/2004
47. Vassåsens Acko S38288/2003
48. Våtsjöbergets Alfons            S53137/2005
49. Zappo S43928/2000
50. Åbackens Face Of Fear S39970/2007

Täckhundslistor 
i Ståndskall.
Här publiceras de täckhundslistor som 
var aktuella vid Ståndskalls manusstopp 
2010-05-10

I detta nummer av Ståndskall presenteras täckhund-
slistorna för de båda raserna endast i detta nummer. 
Trots att vi är medvetna om att alla inte har dator 
så kommer de i fortsättningen endast att uppdateras 
på hemsidan www.tradskallare.se. Har man inte till-
gång till en dator så kontaktar man avelsråden för 
en dagsfärsk lista eller ordförande som uppdaterar 
listorna som redan nu ligger ute på hemsidan. Där 
anges också när den sist uppdaterades. Vilket kom-
mer att ske högst en ggr/månad.

En täckhundslista är en färskvara beroende på ett 
flertal olika parametrar som t.ex. antal avkommor, 
jaktprovs-,  utställningsresultat och inte minst gäl-
lande hälsostatus (ögon, EP, tänder m.m.)
De som nu publiceras ska ses som en information på 
vilka täckhundar som var aktuella vid manusstopp 
för publicering.
En täckhundslista publicerad i Ståndskall eller ut-
lagd på en hemsida kan aldrig ersätta den dagsfärska 
information som våra avelsråd kan ge via direktkon-
takt.
Den kan inte ersätta kontakten med avelsråden då 
de har specifika uppgifter på täckhundarna hur de 
passar ihop med en tik vad gäller t.ex. inavelsgrad, 
tänder, färgtäckning, jakt-, utställningsresultat, an-
tal avkommor, närhet till EP-sjuka hundar m.m.
Innan du bestämmer dig för en täckhund, ta kon-
takt med avelsråden för att få dagsfärsk information, 
det gynnar dig så väl som dina valpköpare!

SSF:s Riksstyrelse samt 
Avelsråden Finsk Spets och Norrbottenspets.
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1.  S33415/2007.......Bratthögens Nisse-Karlsson
2.  S14463/2002.......Finnälvens Sigge
3.  S28983/2001.......Houtanens Bamse
4.  S30532/2006.......Houtanens Ducki
5.  S32789/2005 ......Klingermyrans Axo
6.  S61202/2002.......Knaftskogens Theo
7.  S62453/2003.......Kolgårdens Troj
8.  S10212/2006.......Kvickhems Bob
9.  S28935/2003.......Mirro
10. S23570/2004.......Nystängslet Birro
11. S32597/99...........Pötbobäckens Zicko
12. S34477/2005.......Raskflons Roy
13. S30987/2007.......Tunnersjöbäckens Wille
14. S33830/2004.......Tålsmarks Zack

Täckhundslista 
Norrbottenspets

Årsmöte i Medelpad
SSF Medelpad höll årsmöte på Träporten, Borgsjö, 
den 14:e februari. Vad gäller valen blev det om-
val i stort sett över hela linjen och en motion 
behandlades. Därutöver diskuterades jaktprovs-
verksamheten och den kommande revideringen av 
provreglerna.

Vid prisutdelningarna noterades att klubbens 
predatortävling tog lite fart under 2009. 

Totalt rapporterades:
36 rävar, 16, mårdar, 10 grävlingar, 9 minkar, 
71 kråkfåglar och 8 vitfåglar. 
En värdefull insats för viltvården och skogsfågeln! 
Medelpads Skällande Fågelhund 
Priset till Medelpads Skällande Fågelhund 
erövrades av:
Fort Hjort Trix 
äg. Egon Rongdén.

Årsmötet avslutades med "jägarmiddag".

 Jägarmiddag...

Egon Rongdén tar emot vandringspriset  för
 Medelpads Skällande Fågelhund
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Tapion
    Kennel
Leif Öhgren Storuman
 

Tillfälligheter är ofta en bidragande orsak till 
våra vägval i livet. Finskspetstiken Spana 
förändrade Leifs jägarliv radikalt när hon 
kom in i bilden...

En av Leif Öhgrens stora begåvningar är hans 
lugna och sympatiska personlighet. När man ser 
honom runt sina hundar är det lätt att notera hur 
harmonin även anammats av dessa. Vid besöket i 
hans hem i Avasund utanför Storuman möter han 
upp vid dörren där kaffedoften lockar redan från 
dörrmattan. Efter hälsningsfrasen kommer två 
finska spetsar fram av respektive kön och gör en 
snabb koll, för att sedan gå tillbaka till sina bäd-
dar där de snabbt finner ro igen. Leif ligger inne 
med en ocean av kunskap gällade skällande 
fågelhundar och dess avelsarbete, som 
han införskaffat sig under de snart 40 
åren han varit aktiv. 

Bittja första avkomman
Leif bodde i början av 70-talet i 
Vännäs och fick en finskspetstik 
till skänks av en kompis. Hunden 
hette Spana (S45478/70) och har 
inte bara satt avtryck i Leifs jägar-
liv, utan en epok inom trädskällar-
genren hade startat! Jakt i alla 
former hade hela tiden 
speglat Leifs 
liv, men 
just en 

trädskällare hade han aldrig testat. Att snöbollen 
var satt i rullning är ett milt uttryckt! 
Spana parades sedemera med hunden Bill 
S12547/69 och valpen Bittja S25704/75 blev 
hans första egenuppfödda avkomma, tiken blev 
jaktchampion i både Finland och Sverige. 

Jakten
Leif är en jägare ut i fingerspetsarna och jagar det 
mesta förutom älg. Fågelhunden ska i huvudsak 
tåla hård jakt under långa dagar och för att orka 
med detta krävs ett gediget avelsarbete grundat på 
starka jaktindivider. Jaktlusten är en av de starkas-
te nedärvbara egenskaperna och bör i första hand 
prioriteras.

Jaktprovsverksamhet
Jaktprovsverksamheten är en sak som ligger Leif 
varmt om hjärtat.

- I alla verksamheter där man mäter 
förtjänster för man utvecklingen 
framåt, säger Leif med lugn stämma.

Han förklarar vidare att han tänker långsiktigt och 
lägger in jämförelser med människors idrottsliga 

verksamheter där man mäter sekunder och 
centimeter. En hund bör startas många 

gånger på prov för att få en bra genom-
snittlig värdemätare på sin förmåga.
Leif har dessutom engagerat sig i 
våra samnordiska jaktprovsregler 
och den största anledningen till 
detta är att få en gemensam och 
likvärdig bedömning mellan våra 

nordiska länder. Han såg dessutom 
vissa brister i de gamla reglerna som 

tillämpades före år 1997.

”2010 blev Leif invald     
     som hedersledamot i 
         SSFs Rikstyrelse.”
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- De gamla provreglernas fågelräkning var inte 
jägarmässiga. Reglerna gynnade hundar som 
kunde räkna till tre, säger Leif skämtsamt!

Han menar att utveckling gått framåt och nuvaran-
de jaktprovsregler ger en mer rättvis bedömning av 
hundarnas jaktförmåga.

Rasens utveckling
I början av 70-talet när Leif började föda upp 
hundar var de jaktliga egenskaperna av väldigt 
skiftande karaktär. I dagsläget håller den genom-
snittlige trädskällaren högre standard än då. Det 
exteriöra hos den finska spetsen håller däremot  en 
lite ojämnare kvalité, men den mentala hälsan har 
förbättrats mycket. Det långsiktiga avelsarbetet 
har skapat stabilare individer under åren. 

- Det finns inget samband mellan bra jakthun-
dar och aggressivt beteende, menar Leif.

Det var endast ett fåtal hundar som gick jaktprov 
för 35 år sedan och detta gav inte så stort urval av 
avelsindivider i Sverige.

Finska hanar
Om man studerar Tapions kennels stamtavlor så 
ser man snabbt att kenneln ägnat sig åt många 
parningar med finska hundar med mycket låga 
inavelsgrader. En av anledningarna är den mata-
doravel som pågick på 70-talet, det var helt enkelt 
svårt att hitta passande individer som saknade nära 
släktskap i vårt land. När Leif sökte sig till grann-
landet i öster innebar det att rasen fick till sig nytt 
blod och en genetiskt större mångfald. 
En uttalad strategi från Tapions kennel som sede-
mera gjorde uppfödningen till en av Sveriges abso-
lut främsta genom tiderna.

- Man måste våga tänka i andra banor i 
avelsarbetet, säger Leif.

Trädskällarveckan i Storuman
Varje år samlar Leif ihop ett trädskällarsällskap 
i form av nybörjare med stöd av erfarna hundfö-
rare, för att tillsammans förkovra sig i den svåra 
jaktformen som vi bedriver. Många nya jägare har 
fått en raketstart på sin jaktkarriär hos honom och 
dessutom ett oförglömligt minne för livet. Leif har 
även deltagit i utformingen av våra kompendier för 
injagning av skällande fågelhundar.

”Leif har deltagit i 12 skallkungsfinaler och 
fött upp över 40 st championhundar där 
flera är dubbelchampions!”

Utmärkelser

Unos Minne:
Tapions kennel har vunnit uppfödarpriset totalt 
mellan åren 1990-2004, en nästan omöjlig bedrift!
Endast Röjbackens kennel har gjort detsamma 
(1975-89).

Hamiltonplaketten: 
1999 fick Tapions kennel Hamiltonplaketten, det 
är Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse 
för hunduppfödning. 

Förtjänsttecken
Leif har tilldelats Guldnålen 1998 av SSF för sitt 
gedigna engagemang inom klubben både som 
provledare, domare och övriga styrelsearbete. 
Leif har suttit som sekreterare i SSF Västerbottens 
Lappmarks styrelse mellan 1993-2000, och i SSF 
Riksstyrelsen mellan 1994-2002.

Tapion
    Kennel

Hav till fjälls 
år 1996 omslagsbild
”Leif på Rönnbäcksnäset”
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SJCH SUCH 
Tapion Pukko S25193/88
Äg. Leif och Ulla-Britt Öhgren
Pukko är en produkt från den kända Pekulinjen i 
Finland.
Pukko tog vid sju månaders ålder en etta i öppen 
klass och blev 1988 års yngsta förstapristagare. 
Året därpå tog han en elitetta med CACIT vid en-
dast ett år och sex månaders ålder och blev årets 
yngsta förstapristagare i elitklass.
1990 blev Pukko dubbelchampion samt Skall-
kungsvinnare, 1991 slutade han tvåa i Skallkung-
en och blev också Årets Skällande Fågelhund. 
1992 kvalificerar han sig åter igen till Skallkungs-
final genom att ta 84 p respektive 78 p i elitklass. 
Under denna perioden är det noterbart att endast 
sju procent av starterna tog ettor på jaktprov.

Tapion
    Kennel 
Listar tre av sina stjärnor

NORD JCH SE UCH 
Tapion Kiire S29534/93
Äg. Leif och Ulla-Britt Öhgren
Vann riksutställningen 1995. Kiire var unik och 
blev den första nordiska jaktchampion genom 
tiderna. Hennes karriär innehåller 11 st elitettor 
(3 st finska, 7 st svenska, 1 st norsk)  på jaktprov 
och tre certifikat på utställning.

INT JCH INT UCH NORD JCH NORD UCH  
Tapion Paras S28952/97
Äg. Bengt Persson, Sollefteå
Den mest meriterade finska spetsen genom 
tiderna. Skallkungsvinnare 2001 och 2002. 
Tapion Paras innehar hela 13 championtitlar!

Pukko

Paras

Kiire

Text: Göran Hellström
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Se JCH TJÄdeRFIGHTeNS aIlI 
S 47935/2006
 U. SUCH SJCH Katajhaan Jurla 
E. Korvenpellon Timu
Jaktprov
20080828 rörligt 79 p
20081028 utlyst 75 p
20091027 rörligt 80 p
Utställning
20100220 cert  Dom Arild berget

Se UCH Fort Hjort Jeppe
S 32794/2008 Född: 2008-02-20
e. CIB NORDUCH FINJCH Rippeläisen Nipa
u. INTJCH NORDJCH   Tiukka
Ägare: Matti och Lea Torvela, Söråker
Uppfödare: Th ore Björnbet, Trondheim Norge
Jaktprov:
2010-03-24 Återvändningen  2:a  65p 
Utställning:
2009- 05- 23  Östersund  Cert, BIR , BIS  
2009 -12- 06  Matfors      Cert, BIR , BIS 
2010- 04- 11  Storuman   Cert            
2010- 04 -18  Stöde          CK, BIR , BIS

Se JCH Ukkos lissa 
S22322/2006 
e. Röjbackens Käck u. Akka
Uppfödare: Ruth, Lena och Rune Samuelsson
Jaktprov: 
Vemdalen 85 poäng utlyst 2008 
Börtnan    78 poäng rörligt 2009
Börtnan    90 poäng utlyst 2009
Utställning:
20080406 Åsarna 1:a pris
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Se JCH 
Bratthögens Nisse-Karlsson 
S33415/2007
e.S36628/2002 Rambo
u.SE UCH S55257/2001 Bratthögens Rexie
Ägare: Birgitta Stensson Vemdalen
Uppfödare:Nils Söderberg/Kenneth Carlsson Vemdalen
Jaktprov:
080916 75p Vemdalen Rörligt
090816 86p Vemdalen Utlyst
091221 80p Vemdalen Rörligt
Utställning:
091128 1:a jkl Vemdalen091128 1:a jkl Vemdalen

VIKTIGT!
Hundägare, när ni anmäler era kära hundar till ut-
ställning eller jaktprov, på den blankett som fi nns 
på hemsidan, eller i Ståndskall (en/år), se till att 
fylla i kontaktuppgifter där det går att nå er! Sätt 
inte dit er e-postadress om ni kollar den en ggr/
månad. Vad gäller telefonnummer så ange både 
hemtelefon och mobilnummer.

Våra utställningsansvariga och inte minst våra prov-
ledare tillbringar många timmar i telefon inför varje 
utställning och prov.
Ofta är det kort om tid, anmälan går ut 14 dagar 
före, då börjar arbetet för den ansvariga för utst. 
eller jaktprovet. Här sätts utställningsanmälda in i 
vårt Rasdata Klubb och där skapas en katalog, sen 
skickar man några lokalklubbar ut ett PM med väg-
beskrivning och tider under veckan innan, andra 
ringer upp utställare med information. Vad gäller 
jaktproven så ska provledaren nu börja se hur många 
anmälda hundar han har samt hur många domare 
som fi nns att tillgå, fi nns det jäv som kan ställa till 
det vid lottning, kan alla få två starter o.s.v.

Det jag vill göra är att hylla våra funktionärer ute i 
lokalklubbarna som gör ett otroligt arbete, den lilla 
ekonomiska ersättning en jaktprovsdomare, provle-
dare eller utställningsansvarig får är bara en symbol-
isk summa. T.ex. jpr-domare får 150 – 250 kr för ett 
jaktprov exklusive ev. reseersättning. (Skiljer mellan 
lokalklubbarna). Detta för 3 – 4,5 timmars arbete 
i skogen.
Provledare har lagt ner många timmar och telefons-
amtal innan ett prov är klart att köra.
Noggrant ifyllda anmälningar underlättar, samt ha 
överseende med att provledaren inte verkar alltför 
entusiastisk att höra hur hela hösten förlöpt jaktligt, 
han ska förmodligen försöka hinna ytterligare 10 
samtal den kvällen!

Lennart Jönsson 
Ordf. SSF.
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Juniortik vann 
Kalixutställningen
Startfältet på årets Kalixutställning bestod av tret-
tiosju hundar, tjugofem fi nska spetsar och tolv nob-
sar. Ett hundantal som vi väl kan betrakta som nor-
malt sett till de senaste årens utställningar.
Den långa ihållande kylan innan utställningen var 
lite oroande men det blev den varmaste dagen på 
minst en månad som dessutom bjöd på en sol som 
värmde till och från, utställare och hundar mådde 
med andra ord gott i det fi na vintervädret. Årets 
domare, Karl Erik Johansson från Stockholm, var 
en ny bekantskap för många av oss. En rutinerad 
och välsedd domare som dömt fl ertalet raser under 
en lång rad av år.
Nobsarna var först ut i ringen och som vanligt när 
det gäller utställning i Kalix var dom relativt få till 
antalet fördelade på fyra hanar och åtta tikar.
Ingen av hanarna föll domaren i smaken så mycket 
att det belönades med ck. När sedan endast en tik 
fi ck ck var det enkelt att kora BIR-vinnaren. Det 
blev Trollstigens Siipi som ägs av Rickard Englund 
från Kalix. 

Sedan var det ”fi nnarnas ” tur och där var köns-
fördelningen jämnare, tretton hanar och tolv tikar.
Bästa hane blev unghunden Zakko, ägare Krister 
Vennberg, Luleå före Brännmyrans Baloo, ägare 
Karin Engström, Koskoskulle. Trea blev Sötmyrans 
Sakko, ägare Niklas Larsson, Robertsfors och fyra 
juniorhanen Joikom´s Remo ägd och uppfödd av 
Magnus Törkvist, Råneå.
Bland tikarna var det tre som belönades med ck 
och där vann Kaitum Dalens Milla, ägare Anton 
Burman, Kalix före Älgstugans Kita 2, ägare Östen 
Leijon, Övertorneå och trea blev Älgstugans Kita 1, 
ägare Marcus Wennberg, Överkalix.
I kampen om BIR stod sedan Milla som segrare och 
Anton Burman och hans fi na tik kammade till slut 
även hem Best in Show.
Till slut, en liten refl ektion. Var är de jaktprovsmer-
iterande hundarna? Bara tre fi nska spetsar fanns i 
respektive jaktklass och bland nobsarna inte en 
enda hund. Utan några faktamässiga belägg känns 
det som om det är den lägsta procentuella andelen 
någonsin i Kalixutställningens långa historia.

Kalixutställningens vackraste hundar. 
Domare Karl Erik Johansson. 
Vinnaren Kaitum Dalens Milla t.h.

Best in show i Kalix

Kaitum dalens Milla
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Norrbottenspetsen en liten klubbhistorik.
Ja, kära läsare den här gången tänkte jag plåga Er 
med lite historik rörande norrbottenspetsen!
En gång i tiden så började ett gäng fi nnar att avla på 
den ”Skällande fågelhunden” som sedermera kom 
att döpas om till fi nsk spets. På den tiden, ”Den 
naturromantiska” så fanns det folk som tyckte att 
vi skulle göra detsamma. Alltså man satte igång att 
undersöka vilket underlag som fanns hos oss för att 
renavla en hundras som skällande fågelhund. Uppe i 
Norrbotten verkade en väldigt intresserad jägmästare 
vid namn Hugo Samzelius, vilken värnade stark om 
den svenska spetshundsfrågan. Han ansåg att det 
fanns underlag i Norrbotten för en ”Norrbottens 
skällande fågelhund”. Samzelius blev sedermera 
sekreterare för både Svenska Kennelklubben och för 
Svenska Spetshundsklubben.

I Finland blev utvecklingen lyckosam men inte i 
Sverige. Man kan fråga sig varför? Oavsett vad som 
skrivits tidigare i detta så tror jag idag att det beror 
på följande grundläggande orsaker. För att bed-
riva förädling av hundraser i slutet av 1800-talet 
måste man vara välsituerad det vill säga stadd i god 
kassa, man befanns sig ju väldigt långt från dagens 
levnadsstandard. Att leka med hundavel var ett rela-
tivt dyrt nöje. Alltså måste tillräckligt många skog-
schefer, läkare, apotekare, borgmästare m.m. välja 
som sin hobby att förädla en skällande fågelhund. 
Så skedde emellertid inte hos oss, däremot lyckligt-
vis i Finland!
Därför dog projektet ut här hos oss.

I början på 1960-talet blev  Stig Onnerfeldt, som 
kom från trakten kring Norrköping; revirförvaltare 
för ett domänrevir i Norrbotten. Tidigare hade han 
fött upp springer spaniels med den äran och för 
den gärningen erhållit hamiltonplaketten. En dag 
råkade han höra talas om en mycket bra skällande 
fågelhund – Jokke från Erkheikki. Han följde med 
denna ”Blandrashund” ut på jakt, och så var han 
såld! Nu började han dra sig till minnes kennelor-
ganisations tidigare barndom och det som skrivits 
om ”Norrbottens skällande fågelhund” . Han var 
redan engagerad i Norrbottens Älghundklubb och 
där hade man året tidigare bildat en fågelhundssek-
tion 1964.

Tanken dök upp – tänk om det fortfarande skulle gå 
att rädda de kvarvarande resterna av den nordsven-
ska trädskällarstammen. Uno Lindstedt och Rune 
Samuelsson kände han sedan tidigare genom sitt 
yrke. Olyckligtvis hade Onnefeldts två belastnin-
gar, dels var han en överklassmänniska i egenskap 
av revirförvaltare och dels kunde han inte fi nska och 
bemöttes därför med ganska stor skepsis. Däremot 
kunde Uno både fi nska och var tillräckligt gammal 
för att minnas var det kunde fi nnas lämpliga spet-
shundar kvar, och Rune Samuelsson hade i sin tur 
språket och den okuvliga energin. Man annonse-
rade i tidningarna och satte upp plakat med upprop 
i byarna för att leta upp lämpliga individer, som 
kunde  tänkas föra rasen vidare.

Projektet blev väldigt lyckosamt. Vid utställningen i 
Öjebyn, 1967,  året innan SSF blev till så deltog 25 
norrbottenspetsar. Det motsvarar nästan hela årets 
riksutställning rörande två raser!

Vid styrelsemötet efter SSF:s första årsmöte i Luleå 
1968, tillsattes en standardkommitté bestående av 
Stig Onnerfeldt, Rune Samuelsson och underteck-
nad att på SKK:s uppmaning upprätta den första 
offi  ciella rasstandarden för norrbottenspetsen. OBS, 
vi var då inte ens överens om vilket namn som skulle 
gälla för hundrasen. Det enda vi var överens om var, 
att tack vare de lyckade inventeringarna, så fanns det 
underlag för två skällande fågelhundsraser i landet 
och därigenom underlag för att bilda en egen spe-
cialklubb för dessa.

För att kunna besiktiga olika hundar ute i byarna 
och dessutom typa in dem vid någon utställning 

Norrbottenspetsen en liten klubbhistorik.
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för att de skulle få ett registreringsnummer, så hade 
Onnerfeldt skrivit en preliminär rasstandard. På 
den här tiden så led utställningssporten fortfarande 
av sviterna från den tiden då man på utställnin-
garna satte poäng på de hundarnas olika exteriöra 
egenskaper. Det visade sig ganska snart vara ett gan-
ska stort felgrepp, det var lätt att tappa harmonin 
– samspelet mellan de olika egenskaperna hos en 
hund. Så Onnerfeldts preliminära standard var i yt-
terlighet åt andra hållet, där kunde en hund i prin-
cip se ut hur som helst, det var domarens fria skön 
som skulle avgöra. Storleken var ”Ca 40 cm” punkt 
slut. Dessa ”Ämmel”, för att tala hälsingespråk, till 
hundar tilltalade naturligtvis inte ”Jägarögat” hur 
en tuff och kavat jakthund skulle se ut. Det ref-
ererade inte heller till Uno Lindstedts och Rune 
Samuelssons minnen över sin barndoms småspetsar, 
som man jagade fågel och ekorre efter. Med andra 
ord åskmolnen började hopa sig i horisonten! 

Så började då standardkommittén sitt arbete. Han 
med hamiltonplaketten vägrade att ändra ett enda 
ord i sin preliminära standard, men vi andra två 
var i majoritet. Min egen ytterst lilla erfarenhet 
av rasen var att jag sett Onnerfeldts hundar vid 
Stockholmsutställningen och blev beklämd – vilket 
innebar  att jag bestämde mig för att köpa en finns-
pets till – och att gått med tre hundar på jaktprov, 
King från Skröven och Bifurkationens Hello samt  
Snipp från Satter, vilken den senare blev Nobsens 
kennels stamhund. 
 
Vad gör då en 27-årig grabb från södra Sverige i en 
standardkommitté, som nyvalt avelsråd, vars genet-
iska kunskaper endast bestod i att om man hade tur 
så blev valparna någorlunda lika farsan eller mor-
san. Eftersom jag på den tiden var veckopendlare 
och arbetade i Stockholm, så började jag att ägna 
all min fritid till två saker: att dels gå till stadsbib-
lioteket och läsa nästan all den litteratur de hade om 
husdjursförädling och att dels plåga den dåvarande 
generalsekreteraren på SKK, Ivan Swedrup med 
allehanda frågor om hur man sköter en spe-
cialklubb. Jag konstaterade ganska på direkten att 
brokighet var ressecivt till enfärgat, så om vi satsade 
på vitbrokiga hundar så skulle rasen markant skilja 
sig från både den finska spetsen och den norska 
buhunden. Detta mötte till en början motstånd, 
eftersom de äldre ansåg att den färgvarianten inte 
alls var speciell vanlig förr, men om jag accepterade 

det övriga som fanns i Samuelssons förslag så kunde 
han acceptera mitt förslag vad gällde färgen.

Så kom då sanningens ögonblick! Det var sty-
relsemötet i Gävle 1969, kvällen före vårt an-
dra ordinarie årsmöte och vi kom till punkten 
Standarkommitténs förslag till norrbottenspetsens 
officiella rasstandard.
Nu höll det på att gå käpprätt åt h-ve! Onnerfeldt 
protesterade mycket skarp mot vårt förslag
Och inte nog med detta, de övriga i styrelsen började 
tycka att vi inte behandlat honom som den aukto-
ritet han förtjänade. Diskussionen böljade fram och 
tillbaka. Till vår smala lycka så helt plötsligt tappade 
Onnerfeldt humöret kapitalt och blev så förbannad 
att han slog en stol i golvet så en flög i bitar och 
lämnade lokalen! Då först konstaterade styrelsen 
att vi nog hade fog för de samarbetssvårigheter som 
förelåg och godkände vårt förslag.

Undertecknad som dessutom var redaktör för ”Den 
skällande fågelhunden” vars kostnader orsakade att 
klubben gick med förlust, fick ta med mig snickar-
lim nästa dag för att fixa stolen, någonting annat var 
inte att tänka på! Att det sedan tog flera år innan 
detta förslag blev stadfäst av FCI grundade sig mera 
på språkval och  layout än det reella innehållet som 
till nästan all delar gäller än idag.
 

En mycket svår tid för rasen.
Norrbottens Älghundklubbs fågelhundssektion bil-
dades av finnspetsfolk vilket kom att medföra att 
intresset för norrbottenspetsen i grunden var gans-
ka litet. De som var intresserade av jaktprov hade ju 
redan finsk spets, och bland de som fick sina hun-
dar intypade som norrbottenspetsar var intresset för 
hundsport i många fall obefintligt. Utan norrbot-
tenspets så hade nog aldrig SSF blivit utan möjli-
gen hade vi varit en rasklubb under SÄK. Detta var 
många medvetna om och värnade därför om rasen, 
fast man själv ägde finsk spets.

Ett av argumenten för det usla jaktprovsdeltagandet 
påstods vara att majoriteten av hundarna användes 
inte för fågeljakt utan för älgjakt. Efter en hel del de-
batt så ansökte SSF att få börja med älgprov. Detta 
medförde en del genomgripande förändringar. 
Klubbens namn måste ändras till ”Speciaklubben 
för Finsk spets och Norrbottenspets – SFN” och 
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klubbtidningen fick byta namn från ”Den Skällande 
Fågelhunden” till ”Ståndskall”. Allt detta skedde på 
årsmötet i Bollnäs 1975.

Redan innan fanns en älgprovkommitté som skulle 
ta fram förslag till hur lämpliga provregler för dessa 
småspetsar skulle se ut. Man lanserade begreppet ”De 
små markernas älghund”. Det måste vara någonting 
speciellt med älgjakt, för kommittén kunde aldrig 
riktigt enas om nya provregler trots att den tidvis 
innehöll sådan expertis som K-H Lundin och J. 
Åkerman. Slutet blev att SÄK:s provregler skulle an-
vändas. Om allt detta var ett felgrepp eller inte får 
väl framtiden utvisa, men en sak är tämligen klar. 
Inte bidrog det speciellt mycket för nobsens delta-
gande på jaktprov. Deltagandet förblev fortfarande 
mycket lågt. Så småningom lades denna verksamhet 
ner och klubben återtog sitt gamla namn.

Nu kom ännu allvarligare signaler. Vissa hundar 
fick ögonstarr i unga år! Till en början tog man 
naturligtvis inte problemet med särskilt stort allvar. 
I stort sett alla defekter förekommer till en ringa del 
i samtliga hundraser. Varningssignalerna kom allt 
tätare, så nu verkade det vara allvar. SSF begärde hos 
SKK att få införa bekämpningsprogram mot denna 
åkomma. Det trodde vi skulle gå relativt snabbt och 
enkelt men så var inte fallet.

Det hela måste ske i 3 steg. 1. Hur van-
ligt är defekten? 2. Hur nedärvs defekten? 3. 
Bekämpningsprogrammet införs eller uteblir. Flera 
med kontinuerlig uppfödning lade ner verksam-
heten, man orkade helt enkelt inte att starta om! 
Registreringssiffrorna sjönk markant. De har en 
gång i tiden varit uppe i ca 400! En ung hundras där 
endast ca 2% av hundstammen startat på jaktprov! 
Tala om motbacke!

Genom ett enormt arbete från flera ideella krafter 
kunde man så småningom bemästra problemen, så 
det som saknas idag är i stort sett möjligheten att 
möta efterfrågan på valpar. Jag dristade mig till att 
undersöka hur stor del av våra hundar startar på jak-
tproven. Utgångspunkten är att startar man på prov 
så har man en användbar jakthund, som är 2 år.
  Under perioden 1999 till  och med 2005 så reg-
istrerades enligt SKK 2440 finska spetsar och 842 
norrbottenspetsar. Under perioden 2001 till och 
med 2007 så startade 717 olika finska spetsar på 
prov och 196 olika norrbottenspetsar. Det innebär 
att 23,3% av norrbottenspetsarna startar på prov! 
Detta tycker jag med vad jag beskrivit här är en väl-
digt positiv utveckling! Procenten för finska spetsen 
är givetvis något högre – 28,7% - men det är ingen 
avgörande skillnad.

Staffan Forsslund 

Staffans ruta

Staffans ruta
domarutbildning

SSF Ångermanlands teorikurs för jakt-
provsdomare den 8 maj 

samlade 9 deltagare. 

Glädjande var att 3 st av deltagarna 
var helt nya och som vi nu hälsar 

varmt välkomna till vår verksamhet. 
Utbildningen hölls i Jägarförbundets 

lokal i Sollefteå.  
Utbildningsledare var Roger Hedlund 

från Östersund.
Sonia Sjödin Jonsson Sekr./SSF 

Ångermanland
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Rapport 
Jämtland/Härjedalen verksamhetsåret 2009

SSF J/H:s årsmöte hölls i år på Hotell Älgen med 
sedvanliga årsmötesförhandlingar. Medlemsantalet 
är 239 st inkl. 8 familjemedlemmar, en minskning 
med 8 st. Klubbens ekonomi är god.

Två utställningar har genomförts. Tyvärr var det lite 
anmälda hundar på båda ,synd för arrangörernas 
skull med kostnader och arbete som de lägger ner 
och  domare som ofta har rest långt för att döma en 
utställning vill naturligtvis se många  fina hundar i 
ringen, för de finns.  
I Östersund med 32 anmälda hundar blev finnspet-
sen Fort Hjort Jeppe, ägare Matti och Lea Torvela 
BIS. 
Bästa norrbottenspets blev Pötbobäckens Zicko. 
I Vemdalen kom bara 20 hundar till start och 
finnspetsen Obygdens Tuzz, ägare Inga-Lena och 
Gunnar Zakrisson blev BIS. Där blev  Bratthögens 
Keja bästa norrbottenspets.

Den dåliga fågeltillgången och brist på provledare 
påverkade våra jaktprov. Endast tre utlysta jaktprov 
genomfördes, i Vemdalen, Strömsund och Börtnan, 
med sammanlagt 52 starter och  de rörliga proven 
hade 12 starter. Offerdalsprovet fick tyvärr ställas in 
p.g.a. tidsbrist hos provledarna. Vi ser detta som ett 
av klubbens stora problem idag, får vi inte fler funk-
tionärer så riskerar verksamheten att reduceras.  Ett 
annat problem för jaktprovsverksamheten är den 
ökade avverkningen av våra skogar, de markansvari-
ga gör idag en enorm arbetsinsats för att kunna få  
loss områden till våra ordinarie jaktprov.

Klubbmästerskapet 2009 gick i Vemdalen och vin-
nare blev norrbottenspetsen Bratthögens Nisse-
Karlsson  86 p, ägare Birgitta Stensson, på provet 
framförd av maken Anders. Denne kvalificerade 
också  sig till Skallkungen i Storuman men tyvärr 
blev det bara  en 15:e plats. Där deltog även Kolåsens 
Ila, som tog en hedrande andra placering med 75 p, 
ägare Pecca Karlsson och  Herje Nilsson.
”Jämtlands Skällande Fågelhund” blev Jan Ottossons 
Ukkos Lissa, med 90, 78 och 74 p och hon fick även 
utmärkelsen ”Årets Skällande Fågelhund” vid rik-
sårsmötet i Storuman.
I Östansjöns Vandringspris för bästa rörliga prov tog 
Bratthögens Nisse-Karlsson och Birgitta Stensson 
sin andra inteckning med 80p.

Vid Nordiska Mästerskapen i Backe deltog Tom 
Gundt med  Killamrovas Piika och nådde en 6:e 
placering.

Till årsmötet hade två hundar anmälts till 
Championatsutdelning, SUCH Bratthögens Keja, 
ägare Nils Söderberg och Kenneth Carlsson samt  
SJCH Bratthögens Nisse-Karlsson, ägare Birgitta 
Stensson.
Flest jaktprov under 2009 dömde Thorbjörn 
Röstlund, 8 st. vilket han premierades för.
Den populära predatorjakten vanns av Harry 
Eriksson och Karl-Erik Sifvertsson vann en mård-
fälla 

Vid Jakt och Fritidsmässan  ” Fäviken Game Fair” 
deltog SSF Jämtland –Härjedalen med en mycket 
välbesökt monter där vi informerade om våra raser 
och jakt med skällande fågelhundar. Där sålde vi 
också  kepsar, tröjor m.m. Lotterier där man kunde 
vinna varsin jaktdag tillsammans med en hund-
förare var uppskattade. Förhoppningsvis bidrar det 
till att sprida intresset för trädskällarjakten och att 
någon av vinnarna upplever denna sorts jakt som 
något nytt som de vill satsa på i framtiden.

Styrelsen för Jämtland-Härjedalen ser fram mot ett 
nytt jaktår med bra uppslutning på utställningar,
stora fågelkullar och många jaktprovsmeriter. 

SSF J/H

Jaktprovsdomarutbildning
i Luleå

En jaktprovsdomarutbildning kommer att 
hållas för intresserade medlemmar i 

Norrbottens Kust och Inland. 

Kursen vänder sig till nya blivande domare, 
nuvarande behöriga domare som vill fräscha 

upp sina kunskaper och alla övriga intresserade 
medlemmar.

För mer info och anmälan kontakta snarast 
Niklas Lundberg som kommer att hålla i 

kursen.

Niklas.Lundberg@jagareforbundet.se

Välkommen med din anmälan!
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Jaktprov 
SSF-Jämtland/Härjedalen 2010
Ordinarie prov 2010
Vemdalen  16 - 17 augusti OBS! (mån. - tis.) Klubbmästerskap
Provledare: Lennart Jönsson och Roger Hedlund
Anmälan till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 0640-32157, 070-657 67 38
Vemdalen Mittkampen  25 – 26 sept. (lör. - sön.)
Provledare: Lennart Jönsson och Roger Hedlund.
Anmälan till Lennart Jönsson, adress se ovan.
Mittkampen är en tävling mellan Medelpad, Ångermanland och Jämtland/Härjedalen.
Den går vart annat år, kvalificerade hundar är två st från varje lokalklubb som under ett utlyst eller rörligt 
prov uppnått högsta poäng. Kvalificeringstid är från måndag före föregående mittkamp till och med 
söndag före mittkampen. Reslutat under föregående mittkamp får räknas.
Finns provområden och domare för andra hundar så får de naturligtvis starta, dock kan det bli begrän-
sningar vad gäller möjlighet till start båda dagarna samt begränsning till 3 tim.
Så skicka in en anmälan även om du inta ska delta på mittkampen.
Börtnan  18 - 19 oktober (mån. - tis.)
Provledare: Johan Mesch,  Hoverberg 321,  840 40 Svenstavik,  Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54
Offerdal 25 - 26 oktober (mån. - tis.)
Provledare: Stefan Olofsson,  Ängevägen 11,  830 51 Offerdal,  Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02
Anmälan  
Skriftlig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. Anmälan skall innehålla 
uppgifter om namn, adress, telefon samt registreringsnummer och namn på hunden och dess föräldrar. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller www.tradskallare.se. Startavgiften betalas på plats,
350:- för lokalklubben J/H:s egna medlemmar och 450:- för övriga lokalklubbsmedlemmar.
I startavgiften ingår domararvode 250:-.
Bekräftelse om start  
Bekräftelse om start sker av arrangören på det telefonnummer eller e-postadress hundägaren har uppgivit 
vid anmälan.
Övrigt
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 tim. Detta meddelas då vid bekräftad start.
Rörliga prov 16 augusti 2010 – 31 mars 2011
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:- för egna lokalklubbens hundar, och 200.- för övriga lokalklubbars hundar, 
på klubbens postgiro13 70 11-3. 
Domararvode 250:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.tradskallare.se
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.

OBS!
Ståndskall nr. 3 har förlängt manusstopp till 1 september 2010

Detta gäller bara jaktprovsrapporter från förhöstproven!
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Jaktprov 
Norrbottens Kust och Inland 2010
16-17 augusti Kalix/Överkalix
Anmälningsmottagare och provledare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
21-22 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå,
Tel 0924-55859, 070-2951136
28-29 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå,
Tel 0920-301 37, 070-559 36 69
20-22 september Kalix/Överkalix
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
9-10 oktober Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Niklas Lundberg, Hantverksgatan 17, 954 33 Gammelstad,
Tel 0920-257057, 070-3399344
6-7 november Kalix/Överkalix
Anmälningsmottagare: Matti Rimpisalo, Ångsågsvägen 2, 950 40 Töre,
Tel 072-2000037
27-28 november Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Sven-Erik Lindmark, Lövbacken 33, 961 95 Boden,
Tel 0921-470305, 070-2669499
Anmälan
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag. Komplett ifylld anmälan skall ske 
på blankett som bifogas tidningen Ståndskall (blanketten finns även att hämta hem från SSF:s hemsida 
www.tradskallare.se). Betalning sker enligt överenskommelse med anmälningsmottagaren efter bekräftelse 
om start. Vid för många hundar anmälda äger lokalklubbens hundar företräde. Efter startbekräftelse är 
anmälan bindande. Startavgift är 300 kr/start.
Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare och provledare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
Biträdande provledare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag.
För medlemmar i NKI är hundens första start GRATIS. Övriga rörliga prov kostar 200 kr/start för medlem-
mar i NKI, icke medlemmar i NKI 300 kr/start som betalas in på BG 5588-9927 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 prov-
marker saknas kan klubben eventuellt hjälpa till med detta.
Tveka inte att prova din hund på jaktprov! Klubbmästerskap NKI 2010
Enligt beslut på vårt årsmöte 2010 kommer inget uttalat prov att vara klubbmästerskap, utan den hund 
som tar den högsta enskilda poängen under kalenderåret på utlysta eller rörliga jaktprov kommer att bli 
klubbmästare. Vid ev två lika resultat vinner den yngre hunden. Pris till den som blir klubbmästare kommer 
att delas ut på kommande årsmöte.
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Jaktprov 
Västerbottens lappmark 2010

Åsele 16-17 och 18-19 augusti
Anmälan A-K Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10
Vilhelmina 19-20 och 21-22 augusti 
Anmälan Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97
Storuman 2-3 Oktober Klubbmästerskap Begränsad provtid
Anmälan Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65.
Ormsjö 18-19 Oktober (vardagsprov Må-Ti) Begränsad provtid Internationellt prov
Anmälan Stefan Lindberg Nappsjö 2, 917 91 Dorotea tel. 0942-260 31. 
Voitjajaure (Tärnaby) 23-24 oktober  Begränsad provtid 
Anmälan Rickard Näslund, Granåsvägen 30, 920 64 Tärnaby tel. 070-5902451 
Begränsad provtid, beroende på antalet hundar som startar.

För samtliga prov gäller följande
Anmälan till respektive mottagare senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad.
Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.
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.
Startavgift: medl. i lappmarken 350 kr övriga 450 kr. Internationella 400 kr.
Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan: 
Ann-Kristine Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele 
Tel. 073-035 88 23, akpersson@live.se.

Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina 
Tel. 0940-129 97, 070-266 30 68, roger.eriksson@vilhelmina.se
Anmälan  senast 14 dagar före provet 
Använd blanketten i Ståndskall, eller blanketten på SSF,s hemsida, www.tradskallare.se, som kan skickas 
genom e-post. Anmälan är giltig när man fått svar från A-K eller Roger genom e-posten. Vid uteblivet 
svar, ring till den ni skickade anmälan. Detta gäller enbart rörliga prov.
Rörliga prov medl. i lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens postgiro 485676-1 före start, 150 kr betalas 
direkt till domaren, Övriga betalar 200 kr till klubben före start och 150 kr till domaren.
plus eventuell reseersättning till domare gäller samtliga. 
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. Domarlista finns på klubbens hemsida på www.tradskallare.se
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Jaktprov 
Västerbottens Kustland år 2010

Vilhelmina 19-22/8 samarrangemang med Västerbottens Lappmark.
Bjurholm 25-26/9, klubbmästerskap.

Anmälan för samtliga prov skickas till:
Mats Larsson Aspvägen 23. 918 31 Sävar. Tel 090-508 05, 070-579 71 05.

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 samtliga prov inom lokalklubbens område är gratis för klubbens medlemmar.Obs! anmäld hund som 
uteblir från bekräftad start ska 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.

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.

Trädskällarvecka i Storuman
12-16 september 2010

Kom och jag in din hund eller dig själv under trivsamma former!
Praktisk handledning i jakt med trädskällare av mycket erfarna instruktörer. 

Varje kväll ”After hunting” i vår grillkåta med teorisnack och erfarenhetsutbyte. Vi använder 
SSF:s injagningskompendium visar filmer och gör en provregelgenomgång.

Logi i 2-4 bäddstugor utrustade för självhushåll.
Onsdag kväll gemensam jaktmiddag, vi tillagar tjäder med tillbehör från markerna. 

Möjlighet att fortsätta jakt på egen hand finns.
Arrangör:

Avasunds Fiskecamp med JAKT Leif Öhgren, tel/fax 0951-103 45, 070-364 50 22

�1



Jaktprov
Nedre Norrbotten 2010
Utlysta prov:
21-22 augusti, Arvidsjaur
Anmälan till Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn. Tel: 0929-13264
11-12  september, Arvidsjaur – Gemensamt med ÖN
Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455
18-19 september, Arvidsjaur - Internationellt
Anmälan till Tobias Nilsson, Västra Lillkorsträsk 21, 942 92 Älvsbyn. Tel: 070-6082158
16-17 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-10507
Rörliga prov:
Anmälan till: Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455
Anmälan.
För samtliga prov gäller att skriftlig anmälan som är bindande skall vara poststämplad senast 14 dagar före 
första provdag. Använd blanketten i Ståndskall. Den fi nns även att ladda ner från riksklubbens hemsida.
Startavgift.
Startavgifter för utlysta och rörliga prov: 300 kr/start för medlem i SSF/Nedre Norrbotten. 400 kr/start 
för medlem i annan lokalklubb. Vid det gemensamma provet med SSF/Övre Norrbotten 11-12 september 
är startavgiften 300 kr/start för medlem i Övre Norrbotten och Nedre Norrbotten och 400kr /start för 
medlem i annan lokalklubb. Medlem i SSF/Nedre Norrbotten betalar ingen startavgift vid hundens första 
jaktprovsstart. Vid rörligt jaktprov kan eventuell reseersättning till domaren 

In memorial 
Efter en längre tids sjukdom har 

Ulla-Britt Öhgren 
lämnat jaktmarkerna här på jorden...

"Många blev åren du jagade här
så trogen och verksam i tiden

Nu mättad av livet förunnat dig är
få njuta den eviga friden"

Specialklubben för skällande fågelhundar
TAPION PUKKO
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Utställning 
Bredbyn 2010-02-20
Årets utställning i Bredbyn är avklarad. Vädrets 
makter var inte nådiga. Det var kallt och blåsigt. 
Allt varmt i serveringen blev slutsåld. Inget ont 
som inte har något gott med sig, som man brukar 
säga. 

Tyvärr ser man en nedåtgående trend med minskat 
antal deltagare på utställningar, ett problem som 
nog inte bara gäller denna lokalklubb. 
Utställningen samlade 29 deltagare av 30 anmälda. 
Dessa var fördelade på 8 st. Norrbottenspetsar och 
21 st. Finska spetsar. Domare: Arild Berget.
Ett stort tack till arrangörsstaben som arbetat med 
utställningen! 

Sonia Sjödin Jonsson
Sekr/SSF Ångermanland

Resultat
Norrbottenspets
Akko Ann-Cathrine Eriksson, Älandsbro Valpklass, Hp
Fanbyklackens Link Kent Hillbom, Örnsköldsvik 1 Jun kl, 1 kk, CK, Bhkl, BIR
Gizmo Örjan Svensson, Överhörnäs 1 Jun kl, 2 kk
Tunnersjöbäckens Walle Ulf Hansson, Sollefteå 1 Bkl/Jkl, 1 kk
Mestoforsens Zelda Arne Lundström, Umeå 1 Ukl, 1Ukk, Hp
Nystängslet Nanna Staffan Jönsson, Sollefteå 2 Ukl
Röjåsens Vilja Staffan Jönsson, Sollefteå 2 Ukl
Raskflons Axa Sven Sundelin, Domsjö 2 Ökl
Finsk spets
Kaitumdalens Tyko Anders Westman, Sidensjö 2 Jun kl
Pärlskogens Rambo Erik Göransson, Hammarstrand 1 Jun kl, 1 kk, CK, 3 Bhkl
Pärlskogens Sigge Tobias Mårtensson, Bredbyn 1 Jun kl, 2 kk
Njavvedalens Kurr Tomas Eriksson, Håknäs 2 Ukl
Sötmyrans Zakko Bertil Nordmark, Stugun 1 Ukl, 1Ukk, Hp
Viljebergets Bakkas Christer Lundell, Själevad 1 Ukl, 2 Ukk
Åbackens Face of Fear Mikael Olofsson, Åsele 1 Bkl/Jkl, 1 kk
Grönbackens Ukko Torbjörn Sjödin, Krokom 2 Bkl/Jkl
Tjäderfightens Roy Carl-Olof Jones, Åsele 1 Bkl/Jkl, 2 kk
Ukkos Jussi Anders Lindberg, Östersund 2 Bkl/Jkl
Käckelbäckens Zacko Roland Åhland, Storvik 2 Ökl
Kiepin Kaamos Fredrik Söderlund, Moliden 1 Ökl, 1Ökk, CK, Bhkl, BIR
Utterdalens Pajjo Mats Mattsson, Backe 1 Ch kl, 1 kk, CK, 2 Btkl
Koppelos Mimmi Timo Kortelainen, Njurunda 1 Valp kl
Älgstigens Gry Per-Anders Skogsberg, Örnsköldsvik 2 Jun kl
Vardos Piki Dan Persson, Själevad 2 Jun kl
Junkbodas Humla Kristina Bergman, Sollefteå 1 Ukl, 1 Ukk
Knakadalens Aiga Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn 1 Bkl/Jkl, 3 kk
Kolgårdens Tutta Joakim Byström, Själevad 1 Bkl/Jkl, 4 kk
Tallparkens Kira (SE UCH) Tommy Arnmark, Bredbyn 1 Bkl/Jkl, 1 kk, CK, Cert, 1 Btkl, BIM
Tjäderfightens Aili Berit Johansson, Åsele 1 Bkl/Jkl, 2 kk, CK, Cert, 2 Btkl

BIS, Kiepin Kaamos med sin ägare Fredrik Söderlund och 
Domare Arild Berget.
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Jaktprov  
Övre Norrbotten 2010

Porjus – Jokkmokk 21-22 augusti 2010
Anmälan: Michael Holmberg,  Yttervägen 56,  936 31 Boliden,  tel.  0910-580520
Porjus – Jokkmokk 28-29 augusti 2010
Anmälan: Mats Thorneus,  Lärkvägen 27,  981 37  Kiruna,   tel.  0980-14048
Porjus – Jokkmokk 25-26  September  2010 
Anmälan: Ove sjöström,Polhemsgatan 3, 983 33 malmberget tel: 0970-20208
Porjus – Jokkmokk 9-10 oktober 2010 Skallkungen
Kiruna – Vittangi  16-17 oktober 2010 Klubbmästerskapet
Anmälan:  Stefan Stålnacke, Parakkagatan 14,  980 10 Vittangi   tel 0981-10767
Porjus – Jokkmokk 23-24 oktober 2010
Anmälan: : Kent Renlund,  Abborrvägen 5,  983 34 Malmberget  tel. 0970-20033 
Porjus – Jokkmokk 30-31 oktober 2010 
Anmälan Roger Strandelin, Klarinettstigen 6,  982 35 Gällivare  tel.  0970-152 29                                    
 Porjus – Jokkmokk 6-7 november 2010
Anmälan: Peter Henriksson, Tolvmansvägen 53,  956 98 Lansjärv  tel. 070-3107782
Kiruna – Vittangi 13-14 november 2010
Anmälan: Johan Lehmivaara,kyrkogatan 3,980 10 Vittangi  tel. 0981-10044  
Rörliga  jaktprov
Medlem i SSF som vill pröva sin hund på rörligt jaktprov kan under hösten vända sig till provledarna, 
som lämnar anvisningar om anmälningsförfarande m.m
Provledare för rörliga jaktprov:
Ove Sjöström, Polhemsgatan  3, 983 33 Malmberget tel. 0970/20208
Roger Standelin Klarinettstigen 6 982 35 Gällivare tel.   0970/15229
Dessa två är även anmälningsmottagare för rörliga jaktprov.
För samtliga prov – ordinarie som rörliga – gäller följande:
Startavgiften är 400 kr per jaktprovsstart på utlysta prov. I samband med anmälan betalas samtidigt in 
300 kr på bg  5937 – 0841 dock senast tio dagar före första provdag.
Startavgiften är 350 kr för ett rörliga prov. 
Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg. 5937 -0841 .
Vid  en anmäld hund betalar hundägaren den faktiska kostnaden..
Skriftlig anmälan som är bindande ( gäller utlysta prov ) skall vara poststämplad senast 14 dagar före 
första provdag.  
OBS!  Vid inbetalningen skall det framgå vilket sorts prov det gäller samt vilken hund som skall prövas. 
Rörliga prov och utlysta prov hålls åtskilda, så anmäl till rätt sorts prov. OBS !
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas eller att hunden blir sjuk, där veterinärintyg erfordras. Vid ej 
utnyttjande av erbjuden start vid rörligt jaktprov uttages en administrativ avgift på 100 kr/prov för att få 
utbetalt innestående avgift skall kontakt tages med kassör före 10/12-2010 annars tillfaller startavgiften 
klubben.

Fortsättning nästa sida....
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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 .
Lottning 
För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.
Turordning
Ordinarie och rörliga prov: 
1. Lokalklubbens egna hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar
3. Hundar från Norden
D.v.s  lokalklubbens egna hundar har företräde och går i första hand vid ”överanmälan”.
OBS! Det åligger hundägaren att ha jakträtt eller löst träningskort för hunden inom provområdet och 
provdatumet.
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 jak-
trätt på området – gäller mård, mink, räv samt mårdhund. Hund skall kopplas upp efter provets slut och 
hållas kopplad tills domaren avlämnats i hemmet ( rörliga prov ) eller vid samlingsplatsen för provet 
(utlysta prov ).
Vid för stort antal anmälda hundar som har starträtt.
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 för-
middagen andra dagen. Om det finns möjlighet att starta fler hundar på förmiddag andra dagen, så skall 
lottning ske mellan första dagens förmid-
dagshundar.
Jaktprovsdomare som anmält starthund
Denna hund skall ej kunna bortlottas, utan 
garanteras en start per dag!
Vid temperaturer av -20 grader och kallare 
inställes all jaktprovsverksamhet!
Ta chansen
Ta chansen att pröva din hund på rörliga 
prov då du själv kan välja mark och prov-
datum .

 

Klingbodas Fanta

Jaktprov  
Övre Norrbotten
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Jaktprov 
Ångermanland 2010

Omsjö .............................16 augusti

Backe ..............................17 augusti

Omsjö .............................19-20 augusti

Risede .............................25-26 september

Omsjö .............................28-29 september

Omsjö .............................2-3 oktober, Klubbmästerskap

Omsjö .............................6-7 oktober

Risede .............................13 oktober

Backe ..............................27-28 oktober

Anmälan till Omsjö
Boris Sandström, Elevvägen 2, 895 30 Bedbyn, tel. 0661-441 25
Anmälan till Backe och Risede
Ulf Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15, 070- 342 57 87
Anmälan
Skriftlig anmälan skall vara 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 hundägare är anträffbar. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 
3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av kort daglängd. Vid konkurrens om proven äger 
den egna klubbens hundar företräde.
Bokning av rum
Rum bokar ni naturligtvis samtidigt med anmälan.
Rörliga prov på skilda platser
Anmälan skall ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till Ulf Jonsson senast 14 dagar före beräknad 
provdag. När provdag och domare är fastställd skall anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före 
provdagen. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Det är 
alltid provledaren som utser domare.
Startavgift
Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov. Vid rörliga prov betalas 50:- till postgiro 
4400449-7 och dömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning direkt till domaren. Vid utebliven 
bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.

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
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Jaktprov
Gävleborg 2010

Ordinarie jaktprov
Los den 21-22/8
Upplysningar och anmälan till: Ivan Karlsson Lövriset 11 828 93 Voxnabruk
Tel. 0657-210 26, 070-288 48 04 Vargförekomst, start på egen risk.

Kårböle den 28-29/8
Upplysningar och anmälan till: 
Jan Andersson Stora Vinterg 13 827 31 Ljusdal Tel. 0651- 165 17 Vargförekomst, start på egen risk.

Hornslandet den 30-31/10
Upplysningar och anmälan till:  
Björn Sundin Torparevägen 13 824 51 Hudiksvall Tel. 0650-969 45
För samtliga prov gäller följande:
Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress och tel.samt registreringsnr. och namn på hundens 
föräldrar. Använd blanketten som hämtas från SSF:s hemsida!
Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.
Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 14 dagar före start, sent inkommen an-
mälan beaktas EJ !
Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger.
- Att hunden insjuknat, styrks med veterinärintyg.
- Att tik börjat löpa.
Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas.
Startavgift 300 kr/provdag  sätts in på Pg 17 43 39 – 2 vid bekräftelse av start.
Ange namn och provplats vid inbetalning.
Rörliga jaktprov 16 augusti 2010-28 februari 2011
Anmälan:
Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnr.
Insändes till provledare: Åke Jonsson Råsjö 820 40 Järvsö 0651-490 46 
Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats 
(minst 3 dagar före provet.)
Startavgift 200 kronor sätts in på Pg 17 43 39 – 2  när domare och hundägare fastställt provdatum.
Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet.
Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.
Turordning ordinarie och rörliga prov
1. Egna klubbens hundar
2. Hundar från andra lokalklubbar 
3. Hundar från övriga Nordiska länder

Vid alla jaktprov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.
Jaktprovsdomare som anmält start av hund.
Denna hund skall garanteras 1 start per dag. 
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 2010.

��



Jaktprov 
SSF Medelpad 2010/2011
SSF Medelpad anordnar ordinarie jaktprov i höst/vinter enligt nedanstående 
planering. För medlemmar i SSF Medelpad är startavgiften 100 kronor. 
Domararvodet uppgår till 100 kronor. Vi välkomnar självklart också medlemmar från andra lokalklubbar 
i mån av plats – startavgift: 250 kronor. 
Ordinarie prov. 
16-17/8 Skälsjön, Sundsvall/Timrå. 
Vardagsprov. Anmälan till Egon Rongdén 
21-22/8 Hassela-Bjuråker, Nordanstig. 
Anmälan till Lars-Åke Källman. 
25-26/9 Borgsjö, Ånge, 
Anmälan till Kjell Pettersson.
2-3/10 Överturingen, Ånge.  
Anmälan till Kjell Pettersson. 
2-4/11Skälsjön, Sundsvall/Timrå
Vardagsprov. Anmälan till Egon Rongdén
26-29/11Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig. 
Anmälan till Bengt-Olov Norberg
26-27/2 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig. 
Skarprov. Anmälan till Egon Rongdén
26-27/3 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig. 
Skarprov. Anmälan till Per-Ove Bergman. 

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 Egon Rongdén. 

Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)
Anmälan till ordinarie prov eller rörligt prov ska vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda senast 
två veckor före provet. 

Kjell Pettersson  Östanåvägen 49 
86013 STÖDE  spetsgardens@glocalnet.net 
Per-Ove Bergman  Öster Grängsjö 168 
82077 GNARP  perovebergman@bredband2.com
Bengt-Olov Norberg  Sörfors 5813 
86492 MATFORS  bengt-olov.norberg@telia.com 
Egon Rongdén Berglundav 1, 
860 30 SÖRBERGE egon.rongden@sergel.com 
Lars-Åke Källman Spåmansvägen 10
820 62 Bjuråker larsake.kallman@vmfqbera.se
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JaKTPROV 
SSF-SYd 2010-2011

Högfors 19-22 Augusti 2010 Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA, 0240-300 01, tomas.salander@skogssallskapet.com
Grängesberg 16-19:e September 2010 INTERNATIONELLT 
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-311 12, styggberget@hotmail.com
Björsjö 11-14 November 2010 Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA, 0240-300 01, tomas.salander@skogssallskapet.com
Saxdalen 25-29 mars 2011 Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-311 12, styggberget@hotmail.com

Anmälan
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 14 dagar före provdatum 300 kr 
betalas på plats. 
Till det Internationella provet skall 350 kr sättas in på ssf-syds plusgirokonto 915314-9 samtidigt med 
anmälan. Vid så många anmälningar att alla inte kan beredas plats har alla oavsett lokalklubb rätt till 
lottning för att få starta på provet. 
Lottning till domare och provrutor kan komma att ske veckan före proven där alla anmälda har rätt att 
deltaga. Vänligen meddela i anmälan om du även kan vara jpr. domare på ett eller flera prov.

Rörliga prov
Anmälningsmottagare: 
Göran Eriksson 
Olsjövägen 27
772 70 SAXDALEN 
Tel. 0240-311 12          
Mail: styggberget@hotmail.com
300 kr inkl. reseersättning för 
domare betalas på plats.
Första start för ssf-syds 
medlemmar, ingen avgift.

Här finns det gott om skallobjekt!
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Jaktprov 
Mellansverige 2010

Särna 21-22 augusti 2010
Anmälan och upplysningar: Leif Nilsson, Älvgatan 47, 782 91 Malung. tel. 0280- 600 40.
Gösjön 27-28 augusti 2010  
Anmälan och upplysningar: Gunnar Thunander, Hedbyvägen 100, 785 50 Djura. tel. 0241-303 29.
Tansen 10 september 2010
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Fiolvägen 10B, 785 61 Djurås. tel. 0241- 101 12.
Noppikoski 18-19 september 2010
Anmälan och upplysningar: Börje Svensson, Alderkittsvägen 32, 792 90 Sollerön. Tel. 0250-222 80.
Sälen 25-26 september 2010 (Internationellt)
Anmälan och upplysningar: Per Persson, Ytternäs 22, 780 64 Lima tel. 070-713 18 78
Höljes 25-26 september 2010 
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4, 680 65 Höljes. tel. 0564 - 202 13
Björnberget 1-2 oktober 2010
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura tel. 0241- 302 50.
Fredriksberg 30-31 oktober 2010
Anmälan och upplysningar: Roland Fors, Silken 25, 714 92 Kopparberg. tel. 0591- 410 44.
Klubbkampen 6-7 november 2010 
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura. tel. 0241- 302 50.
Gagnsråprovet 25-26 mars 2011
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Fiolvägen 10B, 785 61 Djurås. Tel. 0241-101 12.
Höljes 26-27 mars 2011
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4, 680 65 Höljes. tel. 0564 - 202 13
Anmälan
Anmälan skall vara tillhanda senast 14 dagar före provet. Fyll tydligt i alla data på hund/ägare mm. på 
anmälan. Använd blankett i ståndskall eller hämta för utskrift på SSF riks hemsida, www.tradskallare.se  
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Startavgift
Betalning sker snarast efter att anmälningsmottagare förkunnat deltagaren om plats.
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/provdag till Pg 66 22 24- 5, därutöver 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, därutöver 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.
Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse om start, samt tid för lottning.

Fortsättning nästa sida....
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domarutbildning
SSF Gävleborg indbjuder intresserade till 

Domarutbildning under våren 2010
Anmäl till:

Ivan Karlsson 070-2884804 eller 
Lauri Keränen 0271-15297

Tid och plats meddelas vid intresse!

SSF Medelpad inbjuder 
jaktprovsintresserade till

domareutbildning
Intresseanmälan görs till

Kjell Pettersson
0691-663220 / 0703-989819

Bengt-Olof Norberg
060-25444 / 070-6313298 
Välkommen!  SSF Medelpad

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? 
Startavgift 
Domararvode 200 kr + ev. reseersättning 18:50 kr/mil betalas direkt till domaren.
Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på Pg 66 22 24- 5, 
därutöver domararvode 200 kr samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till domaren.
Anmälan 
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler skriftligen till provansvarig för rörliga 
jaktprov, Arne Åhs Rönnbergsvägen 1, 660 50 Vålberg. tel: 054- 54 70 19 eller mobil 070-219 42 05 
Anmälan skall göras skriftligen på anmälningsblankett, (finns i Ståndskall eller kan hämtas på www.trads-
kallare.se) till provansvarig senast 14 dagar före beräknad provdag.
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
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

SSF Syds Jaktprov 
i mars.

Blev inställt på grund av 
snödjupet. 

Det gick inte ens att ta sej fram med bil 
på de vägar som under vintern inte blivit 

plogade. Vi får hoppas att det inte blir lika 
mycket snö nästa vinter.

Göran Eriksson

domarutbildning
SSF syd inbjuder till utbildning av jakt-
provsdomare i slutet av sommaren 2010. 

Intresseanmälan göres till:
 Göran Eriksson 

0240-311 12 eller 070-311 12 74  
tid och plats meddelas vid intresse.

Jaktprov 
Mellansverige
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Gick du i fällan?
Nu får predatorerna i Medelpad det tufft! 
Förra årets kurs i lockjakt på räv följdes i år upp 
med en kurs i fällfångst. Christel Johansson, jakt-
vårdskonsulent på Jägareförbundet Mitt Norrland, 
ledde 15 deltagare genom allt från regelverk till 
modeller på fällor. Artkännedom, jakttider, beten 
och placering av fällor var diskussionsämnen under 
kvällen. Intresset var stort bland kursdeltagarna och 
Christel fick ta upp många beställningar på mård-
fällor efter kursen.

Bordet fullt av fällor     

Här demonstrerar Christel  "Gävleborgsfällan"

SSF Medelpad inbjuder till 

Familjedag 
Söndagen den 1/8 2010  

Efter lyckad familjedag 2009 med ca 30 deltagare 
har vi beslutat att arrangera familjedag även i år. 
Plats Viksjö jaktskytteklubbens anläggning, den 
1/8, kl. 10:00-14:00.

Program bl.a. ”skyttetävling” med 22:a, hagelskytte 
på trap-banan med instruktör, ringträning och tips 
inför utställningar, information om jaktprov, in-
jagningstips  och naturligtvis grillning och samvaro. 
Även  aktiviteter för barn.
Ta gärna med era hundar, lite fika och glatt humör 
när ni kommer. Vi startar grillen kl. 11:00 .
Se också www.ssf-medelpad.se 

Välkommen önskar SSF Medelpad/Styrelsen

Tarro
Foto: Ingela Lindbäck

OBS!

Ståndskall nr. 3 har förlängt 
manusstopp till 

1 september 2010
Detta gäller bara jaktprovsrapporter 

från förhöstproven!
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Bästa resultaten

NORRBOTTENSPETS   
Klackebos Flöjt Jens-Ola Törnquist 1 jkl, 1 jkk, hp
Skatudden Azlan Hans Hultberg 1 ukl, 1 ukk, hp
Tage Torbjörn Jacobsson 1 ukl, 2 ukl, hp
FINSK SPETS   
Styggbergets Lina Göran Eriksson 1 vkl, hp, Bästa valp
Hemvikens Vilma Kaj Ekroos 1 jkl, 2 jkk, ck, 2 bt, cert
Röjbackens Randy K-G Ekroos 1 jkl, 1jkk, ck, 1 bt, cert, BIR, BIS

SSF Sydsverige 
Hundutställning och årsmöte lördag 13/2
Till utställningen kom i år endast fyra norrbot-
tenspetsar och elva finnspetsar, där endast tre nor-
rbottenspetsarna och tre finnspetsar fick första pris 
på utställningen.
Det var under dagen strålande fint väder men något 
kallt. Av norrbottenspetsarna fick Klackebos Flöjt, 
Skatuddens Azlan och Tage första pris med HP.  
Därefter var det dags för finnspetsarna där 
Styggbergets Lina fick ett första pris med Hp i valp-
klass. Finnspets hanarna gick det inte särskit bra för 
när ingen av hundarna fick ett första pris. Sedan 
till finnspetstikarna där tikarna Hemvikens Vilma 
och Röjbackens Randy fick första pris och cert och 
K-G Ekroos tik Randy blev BIS Och Kaj Ekroos tik 

Kaj Ekroos med Hemvikens Vilma. Domaren Britt Marie 
Nordquist och K-G Ekroos med Röjbackens Randy

Vilma fick nöja sej med ett cert. Utställningsdomare 
var Britt Marie Nordquis och ringsekreterare Carin 
Simonsson. Undertecknad försökte att vara fotograf 
så min tik framfördes av Hanna i utställningsrin-
gen. 
Efter utställningen höll SSF-syd årsmöte som gick 
bra där alla var överens om det år som varit har 
fungerat bra och hur vi skall sköta nästa år med 
jaktprov, utställning, styrelse, jaktprovs och ut-
ställnings kommitte mm. En motion som syd och 
gävleborg lämnar tillsammans gick igenom där alla 
röstade ja. Det diskuterades en hel del om förslag 
till provregelrevidering till 2012 där alla var överens 
om att det måste till en ändring angående reglerna 
om användande av pejl under pågående jaktprov. 

SSF Syd Göran Eriksson

Klackbos Flöjt Skatudden Azlan och Tage

Styggbergets Lina med ”handlern” Hanna
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Rapport 
från Mellansverige.

Härligt, den sega vintern har gett vika och allt det 
gamla är glömt, nu stundar nya tider. Våren är här 
igen och både de egna förhoppningarna och mark-
erna spirar och gror. En del kallar det rundgång, 
andra ser det mer som livet på en pinne. 

Nu börjar dom vanliga funderingarna, om fågelkul-
larna, gnagarna hundarna och allt det andra. Man 
kan börja smida planer igen. 
För min egen del tycker jag att vår/försommar är en 
skönt befriande tid då man kan ägna sig åt de allra 
bästa tankarna på vad som komma skall.
Att sen, när hösten kommer, kanske en och annan 
tanke grusas eller kommer helt på skam, är ju en 
helt annan sak. Nej, vi måste komma ihåg att njuta 
och ta vara på alla dessa skiftningar. Personligen tror 
jag att det var därför årstiderna infördes.
Den snörika vintern har i alla fall bäddat för en god 
gnagarstam, vilket man också hört från de flesta 
håll. Tack vare det bör predatorerna kunna äta sig 
mätta utan att tarva alltför hårt på våra skogshöns. 
Har vi dessutom lite flyt med vädergudarna under 
den känsliga kläckningsperioden så kan vi se fram 
mot en händelserik höst.
Årets Riksårsmötet hölls i Storuman. 
I samband med arrangerandet de av Nordiska 
Mästerskapen hade en representant för den lo-
kalklubben, agerat på ett oärligt sätt, vilket kritise-
rades skarpt av revisorn. Det föranledde också att 
vederbörande fråntogs sina uppdrag i Riksklubben.
Det något märkliga bemötande som revisorn möttes 
av från styrelsen kunde också ha ifrågasatts men fick 
passera obemärkt.
Från Mellansveriges sida uttrycktes att vi ville ha en 
mera lättläst kassarapport. Det konteringsprogram 
som i dag används, tillåter inte att man kan utläsa 
kostnader utan att ha tillgång till alla verifikation-
erna. 
Det var ingen kritik mot styrelsen från vår sida, utan 
mera en önskan. Ett sånt sätt skulle även skapa den 
öppenhet som krävs för att ge de delegater som blir 
utsedda från de olika lokalklubbarna, möjlighet att 
bilda sig en uppfattning om olika posters kostnad. 
På detta sätt borde fler kunna komma med idéer 
som på bästa sätt skulle medverka till SSF,s fortsatta 
utveckling och välmående.

Kassören svarade dock på alla frågor rörande eko-
nomin som ställdes och rapporten var otvivelaktigt 
bra utförd, vilket även bekräftades av revisorerna 
som gått igenom räkenskaperna.
Då Riksklubben visar sig ha en mycket god eko-
nomi framhöll SSF Mellansverige att en sänkning 
av medlemsavgiften med 25:-/medlem, var be-
fogad. Tanken från vår sida var att sänkningen 
skulle tillfalla lokalklubbarna, som i sin tur skulle 
kunna använda den förbättrade ekonomin till olika 
arrangemang i samband med utställningar, mässor 
och liknande. Förslaget förkastades, men i gengäld 
bestämdes att inga höjningar skulle ske och av-
gifterna blev därför oförändrade. 
Täckhundslistan togs också upp. Kritiska röster 
höjdes mot att avelsrådet ännu inte publicerat den. 
Svaren blev lite svårtydda då det sas att man inte 
hade klart med Finnarna och den lista som fanns, 
inte finns, men används i alla fall? Den enda san-
ningen i det här är som någon på mötet sa: 
En täckhundslista kommer aldrig att kunna bli fär-
dig då den hela tiden är under förändring, hundar 
fylls på och hundar tas bort beroende på vad som 
framkommer under resans gång.
Det borde kunna gå att i mindre skala sätta igång 
listan, för att sen kontinuerligt fylla på med nya 
namn.
Riksårsmötet avslutades med prisutdelning
I år utdelades 4 stycken guldnålar för förtjänstfullt 
arbete inom SSF under lång tid. Av dessa ärade 
herrar och damer vill jag nämna en från vårt om-
råde som gjort sig förtjänt av utmärkelsen, det är   
Gunnar Thunander från Djura, som under många 
år varit aktiv i såväl riksklubb som lokalklubb, ett 
stort grattis!
En annan pristagare som övertygade på ett annat 
sätt var Göran Hellström med sin fina finnspets-
tik, Sörlidbäckens Chili. Radarparet har haft ett 
ofattbart segerrikt år. Duon stod som segrare i 
Skallkungen, vann pokalen ”Unos Minne”, vinnare 
också av ”Kennel Rahans Vandringspris”, Chili blev 
även högt placerad i priset ”Årets skällande fågel-
hund”. Det finns säkert fler bravader att räkna upp 
men jag stannar där. Grattis!
Hörde nyligen att Chili fått valpar, så med det flytet 
så står det väl inte på om även dom låter höra av 
sig. 
I samband med det kom jag att tänka på en histo-
ria som utspelade sig utanför det anrika bryggeriet 
i Grängesberg för ett antal år sedan. Under en rast 
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satt några av ”gubbarna” i solskenet utanför och 
njöt  medan de läppjade förnöjt på sina källarkalla 
öl. Den ena av dem höjde flaskan och kisade mot 
solen och sa på Grängesmål:
- ”Ujjujj hadd jä då ägt Gränges så skull ja då int 
ha sålt en enda en” 
Måhända står Görans valpar också inför samma 
funderingar?
I frågan om pejlens vara eller inte vara, antyds från 
de flesta klubbar att de ställer sig positiva till använ-
dandet och vi får hoppas att provregelkommittén 
kan fastställa reglerna för användandet på ett bra 
sätt.
Årets utlysta jaktprov är till antalet lika som i 
fjol. Den märkbara förändringen är att ett av 
Björnbergsproven ersätts med ”Klubbkampen”, 
som är en trekamp  mellan de bästa hundarna i res-
pektive ras från Gävleborg, Syd och Mellansverige. 
En rolig idé som vi hoppas få mycket utbyte av.
Mer om alla jaktprov finns att läsa i separat artikel.

Vi skall även i år medverka i Jakt och Fiskemässan i 
Grönklitt den 14-15 augusti. På vår hemsida 
www.ssf-mellansverige.se gör vi ett upprop till 
våra medlemmar att anmäla sig för att bistå med 
en hjälpande hand under någon av dessa dagar. 
Tipspromenad, bildvisning, våra hundar mm. är 
tänkt att ingå i det program som i skrivande stund, 
inte ännu är fastlagt.
Hör av er till: 
Jan-Olof Karlsson på 070-646 14 25 eller Tommy 
Lannemar på 070-574 49 20.
Jag vill åter påminna om mailadresser! 
För att kunna förmedla upplysningar och händelser 
till våra medlemmar på ett smidigt sätt, skulle det 
vara bra om jag fick ta del av era mailadresser.
Enklast gör ni det genom att skicka adressmail till: 
ronney@skoog.biz 

Till sist, ta familjen med på en trevlig dagsutflykt. 
Åk till Malung och var med på hundutställningen i 
augusti. Se annons i detta nummer av Ståndskall.

Trevlig sommar! Ronney Skoog

Hundutställning i Malung
På Malungs Kennelklubbs anläggning vid Buan i Malung,

SSF Mellansverige anordnar utställning för Finskspets och Norrbottenspets.

Lördag 7 augusti 2010
Id och vaccinationskontroll. kl. 09.00 Bedömning: kl.10.00

Domare: Göran Fastén
Upplysningar om och anmälningar till utställningen lämnas/skickas till:

Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung. Telefon 0280 -718 96 (kvällstid).
Anmälningsavgift: 

Valpklass (6-9 mån) 95 kronor.
Veteranklass 155 kronor. Övriga klasser 220 kronor.

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

www.tradskallare.se
( 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 28 juli, 2010.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Malung!
SSF Mellansverige
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ÅReTS SKÄllaNde FÅGelHUNd

ÅReTS SKÄllaNde FÅGelHUNd

ÅReTS SKÄllaNde FÅGelHUNd 2009
1:a 
SJCH Ukkos Lissa

S22322/2006
e. S26313/2003 Röjbackens Käck
u. S55389/2001 Akka
Ägare: Jan Ottosson, Åsarna

Vemdalen 2009-08-16 .............. 65p
Vemdalen 2009-08-17 .............. 74p
Börtnan 2009-10-19 ................. 90p

Medelpoäng: ......... 76,33 poäng 

2:a 
SJCH SUCH Sörlidbäckens Chili

S20027/2006
e. S59989/2003 SUCH SJCH Börknäs Kirro 
u. S39952/2002 SJCH Sörlidbäckens Aya
Ägare: Göran Hellström, Storuman

Juktan, 2009-08-22  ...............   88 p
Juktan, 2009-08-23 .................. 71 p
Storuman, 2009-10-03 ............ 75 p
Storuman, 2009-10-04 ............ 59 p

Medelpoäng: ......... 73,25 poäng 

3:a 
Röja 

S33012/2004
e. S32596/99 Pötbobäckens Hjalle
u. S21745/99 Kroknäbbens Zindy
Ägare: Leopold Eriksson, Härnösand

Åsele, 2009-08-20 .................... 60 p
Åsele, 2009-08-21 .................... 76 p
Ormsjö, 2009-10-19 ................ 69 p
Ormsjö, 2009-10-20 ................ 65 p

Medelpoäng: ..........  67,5 poäng

��



KeNNel RaHaNS VaNdRINGSPRIS

KeNNel RaHaNS VaNdRINGSPRIS

KeNNel RaHaNS VaNdRINGSPRIS 2009

1:a
SJCH SUCH Sörlidbäckens Chili

S20027/2006
e. S59989/2003 SUCH SJCH Börknäs Kirro 
u. S39952/2002 SJCH Sörlidbäckens Aya
Ägare: Göran Hellström

Juktan, 2009-08-22  ................... 88 p
Juktan, 2009-08-23 .....................71 p
Storuman, 2009-10-03 ...............75 p

Summa poäng: ...........234 poäng 

2:a
Viterlidens Kita 

S59095/2007                                                     
e. S31371/99 Ailatis Seppo 
u. S36827/2001 SJCH Viterlidens Anja
Ägare: Thomas Jonsson, Kristineberg

Åsele, 2009-08-20 .......................89 p
Åsele, 2009-08-21 .......................59 p
Arvidsjaur, 2009-09-12 ..............82 p

Summa poäng: ...........230 poäng

3:a
SJCH Ukkos Lissa
 
S22322/2006
e. S26313/2003 Röjbackens Käck
u. S55389/2001 Akka
Ägare: Jan Ottosson, Åsarna

Vemdalen2009-08-16 .................65 p
Vemdalen2009-08-17 .................74 p
Börtnan2009-10-19 ....................90 p

Summa poäng: ...........229 poäng
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Unos Minne 2009
1. Sörlidbäckens kennel ........ 25 p
Ägare: Göran Hellström, Storuman

2. Viterlidens kennel .............. 20 p
Ägare: Thomas Jonsson, Kristineberg

3. Latanjarkas kennel ............. 18 p
Ägare: Mikael Holmberg, Boliden

Unos Minne 2005-2009
1. Latanjarkas kennel ................... 160 poäng
Ägare: Mikael Holmberg, Boliden

2. Sörlidbäckens kennel .................90 poäng
Ägare: Göran Hellström, Storuman

3. Röjbackens kennel .....................53 poäng 
Ägare: Karl-Gustav Ekroos, Skinnskatteberg

Unos minne genom tiderna
1. Röjbackens kennel  ....................1975-1979

2. Röjbackens kennel  ....................1980-1984

3. Röjbackens kennel  ....................1985-1989

4. Tapion kennel  ............................1990-1994

5. Tapion kennel  ............................1995-1999

6. Tapion kennel  ............................2000-2004

7. Latanjarkas kennel  ....................2005-2009

Latanjarkas Kennel 
Erövrar Unos Minnes vandringspris 
2005-2009 (7:e upplagan)

Tapion Kennel har sedan 1990 inte släppt 
vandringspriset ifrån sig i den totala 
sammanställningen, förrän i år! 
Latanjarkas har visat stor framgång både i utställ-
ningsringen och på våra jaktprov, vilket är en för-
utsättning för att lyckas under en så lång period. 
Unos Minne är  det mest uppskattade priset en 
uppfödare av skällande fågelhundar kan få. 
Latanjarkas kennel har alltid föregått med gott 
exempel när det gäller att dokumentera sina av-
kommor. Det är endast ett fåtal som saknar pa-
tellaundersökningar och tandstatusintyg, en 
väldigt viktig del i att kartlägga ett avelsarbete. 
Basen i uppfödningen heter Ailatis Mirva, en 
hund som redan skrivit in sig i historieböckerna 
som en mycket god nedärvare, både jaktligt och 
sjukdomsmässigt.
Stort grattis till Latanjarkas Kennel!

Årets uppfödare  •  Unos Minne  

Ordf.  Jönsson delar ut årets inteckning till Göran Hellström

Mikael Holmberg med den åtråvärda bucklan Unos Minne!

Latanjarkas Kennel

"Våra framgångsrikaste uppfödare"
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Jaktprovsdomare 2009 ”fl est dömda prov”

1. Martin Markusson ...15 st
2. Egon Rongdén ............. 14 st
3. Ulrika Nordgren ...........11 st
4. Lars Bäcklund .............. 10 st
5. Göran Eriksson .............. 9 st 

Jaktprovdomare
Våra viktigaste funtionärer. Utan dessa herrar/damer 
vore vår verksamhet urholkad. De ställer upp år ut 
och år in på ideell bacis. Ställer in egna jaktdagar för 
att bedöma andras hundar på jaktprov. Det går inte 
med ord att beskriva hur värdefullt deras arbete är! 
Alla inom SSF:s organisation är djupt tacksamma 
för er insats! 
Vill vill ge vinnaren Martin Markusson Åsele en 
riktigt stor kram för årets fi na insats! 

Martin Markusson, Åsele.  Vår mest anlitade domare!

Släktträff  med fyra generationer nobsar
Äldsten SUCH SJCH Saxälvens Quatro snart 14 
år!  Rönnbäckens Parro, SUCH 8 år, hans dotter 
Raskfl ons Raya 5 år och hennes dotter, Saxälvens 
Razza me tazz, 1 år gammal. 

Saxälvens Quatro ägs av Stefan och Ingela 
Lindberg och de andra tre ägs av Bengt och 
Agneta Hamberg som idag har Saxälvens Kennel 
tillsammans.
På bilden: Raya, Parro, Razza me tazz, Quatro

foto: Ingela Lindberg

Årets domare 2009
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Ann-Kristine Persson
Åsele

Ann-Kristine har varit jaktprovs-
domare inom SSF sedan 1988, 
och provledare sedan 2004.
Hon har arrangerat Åseleprovet 
i ca 10 år och på senare tid även 
Ormsjöprovet. Hon är delaktig på 
Västerbottens Lappmarks utställ-
ningar, där hon alltid ställer upp 
och hjälper till.
Hon är lappmarkens utbildning-
sledare för jaktprovsdomare, som 
hon sköter mycket bra, och det 
är med glädje provledare tar emot 
prov av domare som Ann-Kristin 
utbildat.
Ann-Kristine är med i SSF:s ex-
teriörkommite, där hon var med 
och utformade raskompendium 
för finskspets och norrbottenspets, 
och även deltog på exteriördomar-
konferensen i Sundsvall 2009.
Hon visar stor lojalitet mot klub-
ben i sin egna uppfödning där 
hon inte tummar det minsta på 
SSF.s uppsatta ramar för avelsar-
betet. Ann-Kristine är en glad och 
öppen person som alltid finner en 
bra lösning på problem som kan 
uppstå i vår verksamhet. 

Ulf Jonsson
Backe

Ulf har under många år varit en 
eldsjäl för SSF både lokalt och för 
riksklubben.
Ulf var den som på kort var-
sel lyckades med att ordna ett 
Nordisk mästerskap i Backe under 
hösten 2009. Det blev ett mycket 
lyckat arrangemang som alla del-
tagare var mycket nöjda med.
Han har varit: 
Medlem från 1986. Domare från 
1990, provledare 1994.Ansvarig 
Backeprovet sedan 1990. Domare 
på 5 st NM och 5 st Skallkungar. 
Huvudansvarig för NM 2002 
och 2009. Huvudansvarig för 
Skallkungen 2006. Ordf. för SSF 
Ångermanland, 1998-01, 2004-
05.
Provledare för rörliga jaktproven 
sedan starten. Riksklubbens första 
valpförmedlare. Valberedare i 
Riks. Ansvarig för två utställnin-
gar i Backe. Deltagit i 3 skallkun-
gar och 1 nordiskt mästerskap 
med egna hundar.
När Mittkampen skulle börja ar-
rangeras var Ulf med och drog 
upp riktlinjerna för tävlingen.
Utöver detta har Ulf bidragit med 
mycket tankar och idéer för klub-
ben och sedan varit med och ge-
nomfört dem.

Kurt Sivertsson
Storuman 

Kurt har varit medlem i SSF sedan 
1974. Jaktprovsdomare har Kurt 
varit sen 1980 och provledare 
sedan 1998. Kurt har arrangerat 
Storumanprovet sedan 1998 och 
varit provledare på rörliga prov 
sen 2003. Kurt är tillsammans 
med Ann-Kristine Persson utbild-
ningsledare för jaktprovsdomare 
i SSF Västerbottens Lappmark. 
Kurt har även en lång period som 
sekreterare i lokalklubben. 
Kurt har stått som ansvarig prov-
ledare för Skallkungen. Kurt tar 
sig alltid tid för Lappmarkens 
medlemmar om det ska diskut-
teras provregelfrågor eller annan 
verksamhet inom klubben. Just nu 
sitter Kurt som ordförande i SSF 
Lappmarken. Vi föreslår att Kurt 
tilldelas guldnålen med anledning 
av en lång och trogen tjänst samt 
att han med stort engagemang 
och lojalitet mot klubben verkat 
för våra rasers utveckling enligt 
SSF:s stadgar och målsättningar.

Guldnålen 2009

Guldnålen 2009
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Gunnar Thunander
Djura

Gunnar Thunander ägde sin första finnspets i mitten 
på 1970- talet. År 1976 tog han sin första valpkull. 
Han sparade en tik valp som var en duktig jakt- och 
jaktprovshund. 
Med denna tik kom han till Skallkungen år 1979. 
Tiken blev 2:a! Gunnar har varit medlem i SSF 
Mellansverige sedan 1978-79.  
Jaktprovsdomare sedan 1982 och är fortfarande ak-
tiv. Provledare sedan slutet av 1980-talet. Gunnar 
har varit med i SSF M,s styrelse från början av 
1980- talet till slutet av 1980-talet. 
Hans uppgift var att hålla i jaktproven inom lo-
kalklubben under denna tid. Även så höll han i ut-
ställnings verksamheten under denna tid.
SSF M och Älghundsklubben hade under denna tid 
ett samarbete med utställningar, vinter-utställnin-
gar. Gunnar var mottagare av alla anmälningar och 
såg även till att en utställnings katalog blev tryckt. 
Till dessa utställningar anmälde det sig c:a 330 st 
hundar.
Gunnar är även upphovsman till den anmälnings 
blankett som förekommer i ståndskall i dag. Denna 
blankett tillkom i början eller i mitten av 80- talet.
När rabisen slog till i Finland, så var Gunnar med 
och arrangerade och startade upp Landskampen 
med Norge genom SSF Mellansverige/ SSF.
Sedan 1976 och framåt har Gunnar varit uppfödare 
av Finkspets med vissa års uppehåll.       
Gunnar har även haft två hundar som erhållit 
Stjärnskottspokalen.

Guldnålen 2009

Guldnålen 2009

Hedersledamot

Ordförande Lennart Jönnson delar ut 
hedersbetygelsen till: 

Leif Öhgren
Storuman

Mer läsning finns på annan plats i tidningen.

�1



Blåsig
Stödeutställning...
Söndagen den 18:e april arrangerade SSF Medelpad 
utställning vid Ede gamla skola i Stöde. 23 hundar 
var anmälda och 21 kom till start. Vädret var okej 
förutom en kraftig och kall västvind.

Domaren, Kurt Nilsson, Piteå, hade relativt lätt att 
fatta beslut och var tydlig i sin kritik av hundarna. 
En del av kritiken handlade om bristande ring-
/koppelträning; hundarna drog åt sidan i kopplet 
och fick kritik för rörelserna i framdelen.
Bästa Norrbottenspets blev Tunnersjöbäckens Valle, 
ägare Ulf Hansson, Sollefteå, med CK, Cert och 
BIR.
Bland Finsk spets erövrade Kolåsens Ina, ägare Peter 
Zwahlén, Stugun, sitt andra Cert i Stöde. Liksom 
2008 tog hon CK, Cert och sedan titeln BIM.  
BIR kom att gå till Fort Hjort Jeppe, ägare Matti 
och Lea Torvela, Söråker, som erövrade SEUCH-
titeln vid SSF:s riksutställning i Storuman helgen 
innan. Jeppe tog alltså CK, BIR och lyckades sedan 
också erövra titeln BIS.
 

Tunnersjöbäckens Valle

Kolåsens Ina

Fort Hjort Jeppe

Hund Ägare Klass kv kk bh bt HP,CK,CERT,BIR & BIS
Totte Bert-Ola Bergman valpkl 1 1 HP, BIR valp
Uttersjöns Mylta Björn Karlsson valpkl 1 1 HP, BIM valp
Akko Ann-Christin Eriksson Junkl 2
Smirnoff Stefan Sandin Junkl 3
Degelbergets Zolo Jan Stark Ökl 2
Titus Per Grandå Ökl 3
Tunnersjöbäckens Valle Ulf Hansson Jkl 1 1 1 CK, Cert, BIR 
Freja Anders Jonsson Junkl 1 1 HP
Viltmästarens Pinglan Göran Hofling Ukl 3
Smilla Bo Toresson Ökl deltar ej
Kolåsens Piiro Andreas Edholm Junkl 2
Reivos Iso Ann-Kristin Eriksson Junkl 1 2 HP
Spets Backens Rekku Mikael Ryden Junkl 2
Fullskogens Rambo Ulrika Dahlberg Ukl 2
Sarek Peter Edbom Ukl 2
Taigans Harry Anita Hästdal Ukl 1 1 4 CK
Peijakkaan Isku Mats Persson Ökl 1 1 3 CK
Vackeråsens Kuzco Mats Högberg Ökl 1 2 R CK
Fort Hjort Jeppe Matti och Lea Torvela Chkl 1 1 1 CK,BIR,BIS
Koppelos Maja Jörgen Jacobsson Junkl Deltar ej
Kolåsens Ina Peter Zwahlen Jkl 1 1 1 CK, Cert,BIM
Ukkos Lissa Jan Ottosson Jkl 1 2 2
Tjäderlekens Moskko Vidar Rosen Jkl 1 1 2 CK
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ekonomisk rapport 
SSF 20091231

Föreningens omslutning under året har uppgått till 
744311,27
Vi har under året som varit gjort en vinst på 
64528,40. Detta resultat var 6178,40 bättre än bud-
geterat resultat för 2009.
Föreningens tillgångar:
Ett varulager till ett värde av 143508:-. Till största 
delen består lagret av ett ny utgåva av injagnings-
kompendium och provregelböcker men också mate-
rial för jaktprovsverksamheten.
Kundfodringar i form av fakturerade stambok-
föringsavgifter till en summa av 9035:-.
Föreningens kassatillgångar uppgår till 592098,27.
Avsättning har gjorts för den kommande 
Provregelrevideringen med 15000:-.

För kommande Nordiska Mästerskapet har 
avsättning gjorts med 15000:-
Avsättningen för Exteriördomarkonferensen har ej 
nyttjats på grund av att vi ej fått en redovisning eller 
faktura från Älghundsklubben. Budgeterat belopp 
uppgår till cirka 40000:-.
Detta skulle naturligtvis på verkat resultatet negativt 
med 20000:-.
Förskottet från medlemmar som betalat avgiften för 
2010 i december uppgick till 361675:-
Leverantörsskulder på 9622:-. Merparten av dem är 
stambokföringsavgifter till SKK.
Vi har under året haft ett extra fullmäktigemöte till 
en kostnad av 16217,75.
Kostnaden för arrangerandet av Nordisk 
Mästerskapet uppgick till totalt 37231:- Av dessa 
kostnader fanns 14392,62 avsatta sedan tidigare.

Kassör SSF
Ivar KarkiainenSpecialklubben för Skällande Fågelhundar Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 10-04-15

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Senaste vernr: 401
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Varulager mm
1400 Lager 52 080,00 91 428,00 143 508,00
S:a Varulager mm 52 080,00 91 428,00 143 508,00

Fordringar
1510 Kundfordringar 57 424,00 -48 389,00 9 035,00
1799 Observationskonto -8 700,00 8 370,00 -330,00
S:a Fordringar 48 724,00 -40 019,00 8 705,00

Kassa och bank
1920 Bank, PlusGiro 17 284,42 35 952,00 53 236,42
1930 Bank, checkräkningskonto 423 404,82 115 254,43 538 659,25
1960 PG Finland 202,60 0,00 202,60
S:a Kassa och bank 440 891,84 151 206,43 592 098,27

S:a Omsättningstillgångar 541 695,84 202 615,43 744 311,27

S:A TILLGÅNGAR 541 695,84 202 615,43 744 311,27

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital -262 796,56 4 310,69 -258 485,87
2019 Redovisat resultat 4 310,69 -68 839,09 -64 528,40
S:a Eget kapital -258 485,87 -64 528,40 -323 014,27

Avsättningar
2210 Avsatt till Nordiska Mästerskapet -14 392,62 -607,38 -15 000,00
2211 Avsättningar för Exteriördomarkonferans -20 000,00 0,00 -20 000,00
2212 Avsättning Provregelrevidering 0,00 -15 000,00 -15 000,00
S:a Avsättningar -34 392,62 -15 607,38 -50 000,00

Kortfristiga skulder
2420 Förskott från kunder -238 796,35 -122 878,65 -361 675,00
2440 Leverantörsskulder -10 021,00 399,00 -9 622,00
S:a Kortfristiga skulder -248 817,35 -122 479,65 -371 297,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -541 695,84 -202 615,43 -744 311,27

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

Balansrapport
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 10-05-10

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Senaste vernr: 401
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Perioden Årsbudget

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3044 Försäljn tjänst sv momsfri 16 720,19 20 000,00
3054 Försäljn annonser sv momsfri 0,00 6 000,00
3650 Medlemsavgifter 398 696,67 414 000,00
3690 Övriga sidointäker 0,00 30 000,00
S:a Nettoomsättning 415 416,86 470 000,00

Förändring av varulager
4990 Lagerförändring 91 428,00 0,00
S:a Förändring av varulager 91 428,00 0,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 506 844,86 470 000,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4010 Inköp material och varor -36 260,00 -6 000,00
4600 Legoarbeten, underentrepr -49 433,88 -30 000,00
4601 Legoarbeten Nordiska Mästerskapet 0,00 -15 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -85 693,88 -51 000,00

Bruttovinst 421 150,98 419 000,00

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -345,00 -2 000,00
5420 Programvaror 0,00 -10 000,00
5710 Frakt och transport -3 281,00 0,00
5800 Resekostnader -5 915,00 -3 000,00
5801 Flygresor -8 408,69 -10 000,00
5810 Hotell och Logi -32 017,83 -40 000,00
5910 Annonsering 4 950,00 0,00
5930 Reklamtrycksaker -102,60 -1 500,00
6010 Kataloger och prislistor -13 125,00 0,00
6090 Övr försäljningskostnader 0,00 -20 000,00
6110 Kontorsmaterial -6 174,30 -10 000,00
6150 Tryckning Ståndskall -140 125,00 -130 000,00
6250 Porto -19 586,88 -3 000,00
6251 Porto Ståndskall -21 214,99 -30 000,00
6310 Företagsförsäkringar -640,00 -650,00
6540 IT-tjänster -5 126,75 -5 000,00
6570 Bankkostnader -4 237,00 -4 500,00
6580 Årsavgift Posten utskick -5 650,00 0,00
6590 Övr främmande tjänster -950,00 -15 000,00
6991 Övr avdr gill kostn -715,00 0,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor -8 440,00 -1 500,00
S:a Övriga externa kostnader -271 105,04 -286 150,00

Personalkostnader
7331 Skattefri bilersättning -27 786,45 -35 000,00
7390 Övr kostnadsersättningar Telefoners. -28 100,00 -30 000,00
S:a Personalkostnader -55 886,45 -65 000,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -412 685,37 -402 150,00

Rörelseresultat före avskrivningar 94 159,49 67 850,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 94 159,49 67 850,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 94 159,49 67 850,00

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300 Ränteintäkter 460,91 500,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 460,91 500,00
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar Sida: 2

Resultatrapport Utskrivet: 10-05-10

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Senaste vernr: 401
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Perioden Årsbudget
Räntekostnader och liknande resultatposter

8400 Räntekostnader -92,00 0,00
8490 Övr finansiella kostnader N M -15 000,00 -10 000,00
8492 Övriga finansiella kostnader Provregler -15 000,00 0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -30 092,00 -10 000,00

S:a Resultat från finansiella investeringar -29 631,09 -9 500,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 64 528,40 58 350,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 64 528,40 58 350,00

Resultat före skatt 64 528,40 58 350,00

Beräknat resultat 64 528,40 58 350,00

8999 Redovisat resultat -64 528,40 -58 350,00

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

Vi har även: 
• Injagningskompendium, 
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

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

Beställning:
Anders Jonsson
Timotejvägen 37 931 45 Skellefteå
070-248 54 84, anders_02@passagen.se

Remisstid för:
Riktlinjer avelsrådgivning Norrbottenspets avseende epilepsi.

Rutiner för avelsrekommendationer Norrbottenspets.
Vid styrelsemötet S2 den 9-10/4 beslutades att dokumenten skulle gå ut på remiss snarast och fram 
till den 30/5 2010. Det har framkommit önskemål från lokalklubbar om en förlängd remisstid, för 

att få en bredare förankring hos medlemmarna. Styrelsen beslutar den 18/5 2010 att:
Förlänga remisstiden fram till den 31 /8 -2010.

Båda dokumenten läggs ut på hemsidan! 
Riksstyrelsen g.m. Lennart Jönsson Ordf.
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SSF Verksamhetsplan för 2010.
SSF:s Riksstyrelse har som målsättning under 2010 att:
- Fortsätta arbetet med att förvalta våra raser vad gäller jakt, exteriör och hälsa.
- Fortsätta arbetet med att ta fram en digital jatktprovsredovisning.
- Fortsätta och utöka samarbetet med våra grannländer utifrån det  underteckande samarbetsavtalet.
- Fortsätta det påbörjade arbetet med en ökad öppenhet vad gäller hälsostatusen på våra raser.
- Fortsätta det påbörjade arbetet vad gäller provregelrevideringen till 2012.
- Planera inför provdomarkonferensen våren/försommaren 2012.

SSF:s Riksstyrelse g.m. Lennart Jönsson Ordförande.

Protokoll för Specialklubben för Skällande Fågelhundars (SSF) 
Fullmäktigemöte, Storuman 10 april 2010, kl. 13.00 - 17.05

Inledning
Kurt Sivertsson, ordförande i SSF Västerbottens Lappmark, hälsade välkommen till Storuman. 
Lennart Jönsson SSF:s ordförande hälsade välkommen till årsfullmäktige. Lennart hälsade speciellt 
representanter ifrån NFSN i Norge, Per-Martin Korsmo och Hans Halvorsen liksom från SPJ i Finland, Jorma 
Ängeslevä och Seppo Savolla, Hedersledamöter och speciellt inbjudna välkomna.  
Seppo Savolla från den finska klubben tackade för inbjudan och lyckönskade fullmäktige och SSF och 
överlämnade en gåva till Riksutställningen.  
Hans Halvorsen ifrån den norska klubben, tackade även han för inbjudan och lyckönskade årsmötet och 
SSF och överlämnade en gåva till Riksutställningen.

1. Justering av röstlängden 
Tommy Lannemar rapporterade 32 närvarande röstberättigande delegater med  
12 fullmakter. Den totala röstlängden omfattar 44 st. röster.

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet 
Västerbottens Lappmark föreslog Roger Eriksson som ordförande.

 Fullmäktige beslutade att välja Roger Eriksson som ordförande.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Tommy Lannemar som protokollförare. 
Fullmäktige beslutade att välja Tommy Lannemar som protokollförare.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall 
justera protokollet 
Fullmäktige beslutade at välja Thomas Jonsson och Owe Sjöström som justeringspersoner tillika 
rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt stadgarna § 7 mom. 6 
Fullmäktige beslutade att varje medlem har rätt att närvara och yttrande sig. 
Fullmäktige beslutade att övriga närvarande gäster hade rätt att närvara under mötet.

6. Fråga om fullmäktigemötet blivit stadgeenligt utlyst 
Fullmäktige beslutade att fullmäktige blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordning 
Fullmäktige beslutade att göra följande justeringar i föreslagen dagordning 
- 12 c. utgår. - 12 d. blir 12 c.. - 20 utgår Fullmäktige beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet 
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelsen 
- Ordf. Lennart Jönsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Thomas Jonsson framförde att 
under Förord tredje stycket står det att, ”Hela styrelsen med ordf. 
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 Thomas Jonsson den 13 juni ställer sina platser till förfogande”. Thomas påpekar att denna del är 
felaktig. Vilket också konstateras. Thomas vill ha texten ändrad ”att han avsagt sig sitt ordförandeuppdrag 
före det extra fullmäktigemötet”. Fullmäktige beslutade att Lennart ändrar texten i förordet och i övrigt 
godkänna verksamhetsberättelsen. 
 Balans- och Resultaträkning 
- Kassör, Ivar Karkiainen redogjorde balans- och resultaträkning. Årets resultat  
blev 64 528:40 kr. 
Björn Sinders påtalade att det var svårt för en lekman att tyda balans och resultaträkning.
 Kassören förklarade de punkter som det kom frågor på. 
Björn Sinders ifrågasatt om klubben skulle binda så stort kapital i ett varulager.  
Kassören förklarade att ibland kan det bli så när man måste göra inköp av ett  
flertal olika publikationer som Raskompendium, Injagningskompendier, Provledar-protokoll samt 
Bedömningskort jaktprov, dessa blir avsevärt dyrare per st vid små serier än vid stora serier 
Fullmäktige beslutade godkänna kassörens redovisning av balans- och  resultaträkning 
Avelsfrågor
- Avelsrådet för Finsk spets, Johan Lehmivaara, berättade kort om avelsrådets arbete 
Några delegater framförde att styrelsen ska verkställa tidigare styrelsebeslut om att publicera 
täckhundslistan.
Fullmäktige beslutade att godkänna rapporten 
- Avelsrådet för Norrbottenspets, Rickard Näslund, berättade kort om avelsrådets arbete. 
Fullmäktige beslutade att godkänna rapporten 
Revisorernas berättelse 
Revisor Peter Johansson, nedan Peter, informerade om årets revision. 
Vid revisionen framkom att två (2) fakturor var tvivelaktiga vid arrangemang av NM. En vald revisor och 
en med förtroendeuppdrag var inblandad i detta vilket föranledde att vald revisor och förtroendevald blev 
avstängda av revisor Peter.  
Revisorsuppleanterna tackade nej att medverka i revisionen eftersom de tillhörde den lokalklubb som var 
ansvarig för detta arrangemang.  
Hela händelseförloppet redovisades av Peter med hjälp av ritning på Whitebord och OH-bilder.  
Vid styrelsemöte 14 mars, S1 §6 beslutade SSF:s riksstyrelse att begära att  
SKK skall göra en överrevision om det finns anmärkningar från revisorn. 
Peter sände in bokföringen till SKK där revisorerna och VD Ulf Uddman gjort en överrevision och 
skrivit ett PM där han föreslår fullmäktige och revisor att ge Riksstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009.  
Peter läste upp sin revisionsberättelse där också han föreslår fullmäktige att fastställa resultat- och 
balansräkning och att ge Riksstyrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.  
Karin Sejnell, styrelseledamot i Föreningskommittén, SKK, redogjorde för SKK:s PM och där det klart 
framgår att, citat:  
”Klubbens bokföring är exemplariskt skött, lätt att följa och överskådlig samt att underlagen bra redovisar vad 
för ekonomisk händelse som redovisas. 
Klubbens balans- och resultaträkning visar en korrekt bild av klubbens ställning per den 31 december 2009” 
 
Den uppmaning som SKK framför är, att i framtiden ska en mera noggrann kontroll ske nar SSF:s styrelse 
lägger ut ett uppdrag på en lokalavdelning. 
Både revisor Peter:s och SKK:s PM hävdar att klubben inte lidit ekonomisk skada av de felaktigheter som 
begåtts. Det framkom även att ingen försnillat pengar från SSF och att agerandet skett i en ambition att hålla 
nere kostnaderna så mycket som möjligt. 
Tore Öhgren framförde från tre lokalklubbar att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att tillse att dom två 
berörda inte skall ha funktionärsuppdrag. Att det hela sen kan prövas på nytt efter två år.  
Karin Sejnell framförde att årsfullmäktige ej kan fatta ett sådant beslut med tanke på vad som står i stadgans 
§7 mom 3 punkt 17 och uppmanade därför lokalklubbarna att skicka skrivelser till styrelsen i ärendet vilket 
accepterades. Fullmäktige beslutade att godkänna revisorns berättelse. Bilaga 1. 
Fullmäktige beslutar att godkänna SKK:s Revisions PM för verksamhetsåret 2009. Bilaga 2. 
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9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust 
Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt överföra 2009:års vinst i ny 
räkning 2010.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
Ordf. Lennart Jönsson informerade om att: - riks framtagit ny uppdaterad informationsbroschyr 
- enkät Pejlanvändning i samband med jaktprov - mer information till lokalklubbarna 
Fullmäktige beslutade att godkänna styrelsens rapport

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Fullmäktige beslutade i likhet med revisorn och SKK att bevilja styrelsen ansvarfrihet för den tid 
revisionen omfattar. Beslutet var enhälligt.

12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010 
Ordf. Lennart Jönsson presenterade verksamhetsplan, bilaga 3 
Fullmäktige beslutade att godkänna verksamhetsplan. 
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsår 2010 
Kassör, Ivar Karkiainen presenterade rambudget, bilaga 4 
Fullmäktige beslutade att godkänna rambudget 2010 
c. Fastställande av medlemsavgift för 2011 
Kassör, Ivar Karkiainen presenterade styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift 2011 
Mellansverige föreslog en sänkning på 25 kr av medlemsavgift. 
Fullmäktige beslutade att godkänna styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift 2011

13.  Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, 
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarna § 8 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
Valberedningen föreslog fullmäktige oförändrat antal ledamöter sex (6) st och fyra (4) suppleanter 
samt ordförande. Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.  
Val av ordförande för en tid av ett (1) år. Valberedningen föreslår Lennart Jönsson 
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag. Val av ledamöter för en tid av två (2) år 
Valberedningen föreslår omval av: Tommy Lannemar, Djura, Mattias Åkerstedt, Storuman 
Lauri Keränen, Alfta Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.  
Val av suppleanter för en tid av ett (1) år. Valberedningen föreslår Ann Kristin Persson, Stefan 
Olofsson, Tim Lindkvist och Boris Sandström. Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.  
Beslut om suppleanternas tjänstgöringslista Valberedningens förslag på tjänstgöringslista 
1. Ann Kristin Persson, Åsele 2. Stefan Olofsson, Offerdal 3. Tim Lindkvist, Västerås 

 4. Boris Sandström Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag. 
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt stadgarna § 9 för en tid av ett (1) år. 

Valberedningen föreslår externa revisorer och två alternativa förslag presenterades: 
Alt. 1 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Kalix Alt. 2 är Ernst & Young, Luleå 
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag, Alt. 1. 
Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Kalix föreslås Revisorer: Birgitta Olofsson och Olof 
Sandlund Suppleanter: Eva Stenberg och Rose-Marie Öhman. Fullmäktige beslutade enligt förslaget 
att utse dessa till revisorer respektive revisorsuppleanter.

15. Val av valberedning enligt stadgarna §10 
Ulf Jonsson avsade sig omval. Från fullmäktigemötet föreslogs Anders Morin, sammankallande, för 
en tid av ett (1) år (omval). Daniel Byqvist, för en tid av ett (1) år (omval) Göran Hellström, för en tid 
av två (2) år (nyval). Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

16.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 
Fullmäktige beslutade att omedelbart justera punkterna 13 – 15, bilaga 3

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som lokalklubb eller 
som av medlemmar anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och 
ha inkommit till styrelsen senast 6 veckor före det ordinarie fullmäktigemötet hålls. 
- Anmälan om ändringar/kompletteringar av Stadgarna 
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Egon Rongdén föredrog redaktionella justeringar från SKK.Fullmäktige beslutade godkänna anmälan 
Motioner 
2010-02-10 Lars Bäcklund (medlem SSF) Fullmäktige som videomöte  
Birger Backebjörk redogjorde för styrelsen åsikter om svårigheter med röstning, personliga kontakter 
etc. Karin Sejnell informerade om att föreningar med mer än 150 medlemmar måste ha personliga 
fullmäktigemöten. Styrelsen föreslog avslag på motionen. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens 
förslag att avslå motionen. 
2010-02-15 SSF Västerbottens lappmark Sponsor NM 2012 
Styrelsen ställer sig positivt till motionens andemening men anser att det inte går att utse någon 
person eftersom ingen lokalklubb anmält intresse att arrangera NM 2012. Styrelsen föreslog avslag 
på motionen. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 
2010-02-26 SSF Sydsverige och Gävleborg Angående Hundpejl på  
Styrelsen anser att motionen är besvarad genom att enkät från provregelkommittén om pejl redan 
varit på remiss till lokalklubbarna. Fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

18. Behandling av ärenden som medlem eller lokalklubb inkommit med efter den 26 februari eller 
som styrelsen hänskjutit till fullmäktige 
2010-02-19 SKK Nya utställningsbestämmelser 2011. Ordf. Lennart Jönsson informerade om att nya 
samnordiska utställningsbestämmelser börjar gälla på försök 2011-01-01 och kommer att slås fast 
2012-01-01, samt att dessa innebär att certifikat kommer att delas ut endast till bästa hane och bästa 
tik. Vidare att SKK öppnat för att vi har möjlighet att ändra i våra Championatsbestämmelser, hur vi 
kan göra detta, är ute på remiss hos lokalklubbarna fram till 30 april. Fullmäktige lägger informationen 
till handlingarna.

19. Fastställande av telefon-, rese- och traktamentsersättningar för 2010. 
Styrelsen föreslår fullmäktige oförändrad telefonersättning 2010, 30 000 kr. Reseersättning utgår 
enligt statliga resereglementet fn. 18,50 kr / mil. Inga traktamentsersättningar utgår. 

 Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag
20. Nordiska Mästerskap 

Arrangör 2012 Fullmäktige beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta fram arrangör NM 2012.
21.  Utdelning av förtjänsttecken

Guldnålen 
Gunnar Thunander, Mellansverige. Ann Kristin Persson, Västerbottens Lappmark
Kurt Sivertsson, Västerbottens Lappmark. Ulf Jonsson, Ångermanland 

       Hedersmedlemskap Leif Ögren, Västerbottens Lappmark
22.  Utdelning av priser

Årets skällande fågelhund 2009 
1:a UKKOS LISSA S22322/2006 
2:a  SJCH SUCH SÖRLIDBÄCKENS CHILI S20027/2006 
3:a  RÖJA S33012/2004 
Kennel Rahans Vandringspris 
1:a SJCH SUCH SÖRLIDBÄCKENS CHILI S20027/2006, 2:a VITERLIDENS KITA S59095/2007  
3:a UKKOS LISSA S22322/2006 
Unos Minne 
1. Sörlidbäckens kennel  25 poäng Ägare: Göran Hellström 2. Viterlidens kennel 20 poäng 
Ägare: Thomas Jonsson 3. Latanjarkas kennel 18 poäng Ägare: Mikael Holmberg 
Unos Minne 2005-2009 vanns av Latanjarkas kennel, Mikael Holmberg, Boliden. 
Jaktprovsdomare – flest dömda prov 2009 
Martin Markusson 15 st • Egon Rongdén 14 st • Ulrika Nordgren 11 st 

23. Avslutning 
Mötets ordförande, Roger Eriksson, tackade mötesdeltagare och överlämnade klubban till SSF:s ordförande 
Lennart Jönsson. Lennart tackade för förtroendet att leda klubbens arbete 2010 och avtackade avgående 
förtroendevalda

Signerade protokoll finns hos sekreteraren, verksamhetsberättelsen ligger på hemsidan www.tradskallare.se
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Foto Hans-Olof Dahlbom
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Raskompendium 
Finskspets

Vi har till riksstyrelsen fått ett diskussions-
underlag från nio av våra lokalklubbar där 
man uttalar ett missnöje med formuleringen 
i kommentaren vad gäller tänder i dettta 
raskompendium. Vi i riksstyrelsen tar till 
oss denna kritik och har beslutat att uppdra 
till exteriörkommittén att utreda denna 
formulering. För att förtydliga en del i detta 
som har skapat en del missförstånd.

RAS för Finsk Spets och Norrbottenspets 
Är Ras Specifika Avelsstrategier som är allmänt 
hållna och fastslås av SKK för fem år, samma 
gäller här som för våra jaktprovsregler att ett arbete 
påbörjas under år tre för att ha ev. revideringar klara 
inför fastslagning av nästa femårsperiod.
Ras för Finsk Spets och Norrbottenspets är 
fastslagna under 2009.

Raskompendium Finsk Spets 
och Norrbottenspets
Är dokument med rasstandard och kommentarer 
till rasstandard som åligger oss som specialklubb 
att ta fram inför en exteriördomarkonferens, som 
den vi anordnade tillsammans med SÄK den 14 -15 
Mars 2009.
Detta är ett krav från SKK för att vi ska få 
ekonomiskt stöd till dessa konferenser.
Raskompendiet är ett dokument framtaget för våra 
exteriördomare och exteriördomarkonferenser.
Dessa Raskompendier redovisar den rasstandard 
som gäller för rasen samt bilder för att belysa 
rastypiska egenskaper. De innehåller också 
kommentarer som SSF har velat peka på är viktiga 
att beakta för våra exteriördomare. Observera att 
dessa kommentarer är endast rådgivande och inte 
bindande för domarna att följa. Men det är ändå så 
att vi som specialklubb har att förvalta våra raser 
och där kan peka på vissa saker vi vill att SKK:s 
exteriördomare tar hänsyn till!
Den kommentar som stog i tidigare Raskompendiums 
kommentarer vad gäller tänder:
"Fyra tänder får saknas från tand fem sänks 
prisvalören med ett steg"
Kritik har under flera år framförts om att vi som 
enda rasklubb under SKK tillåter avsaknad av fyra 
tänder utan att precisera vilka. 
I början av 2006 diskuterades detta i riksstyrelsen 

inför den kommande exteriördomarkonferensen, sen 
sker en fortlöpande avstämning av Raskompendierna 
för Finsk Spets och för Norrbottensspets och den 
specifika formulering de skulle ha för respektive ras.
Den nu kritiserade formuleringen lyder:
”Inga andra bett än det föreskrivna saxbettet är 
tillåtna. Tandbortfall förekommer och bör
uppmärksammas av domaren. Vid bortfall av 
fler tänder utöver de fyra P1:orna sänkes
prisvalören med minst ett steg. Vid bortfall av 
andra tänder samt i kombination med
bortfall av P1:or ges högst andra pris."
Detta är en liknande formulering som även gäller 
för samtliga älghundsraser, Rysk Europeisk Laika 
undantaget.
Raskompendiet Finsk Spets behandlas 2008-04-04 
på styrelsemötet i Åsarna. Förslaget gick på remiss 
till den då sittande styrelsen samt till avelsråden 
för Finsk Spets , för att till slut fastslås på ett 
styrelsemöte i Åsele den 6 dec 2008 §63 d. 
Med detta vill jag här belysa att detta är inte ett i 
panik tagit beslut. Exteriörkommittén som under 
dessa år arbetat med detta, har lagt ner ett stort 
arbete på just formuleringen vad gäller tänder.
Dessa formuleringar har vidare bollats ett flertal ggr 
mot SSK:s Domarkommitté.
Beslut den 14 -15 mars som hänvisas till existerar inte 
då detta var datum för exteriördomarkonferensen.
Det finns helt klart en stor majoritet bland 
lokalklubbarna (9st) som är för en förändring av 
kommentaren till tänder på Finsk Spets, man vill ha 
en mildare skrivning av kommentaren.
Vi tar till oss detta och har beslutat tillsätta en 
arbetsgrupp som har till uppdrag att kartlägga 
problemet tandstatus samt redovisa detta för att 
kunna komma fram till en bättre formulering vad 
gäller kommentaren i raskompendiet för Finsk 
Spets. 
Alla ska vara helt klar på att detta är ett mycket 
omfattande arbete som kommer att ta tid, våra 
kommittéer ska nu arbeta med detta utöver sina 
ordinarie arbetsuppgifter och på sin fritid. Slutet 
2011 är en optimistisk målsättning. Efter denna 
kartläggning så ska det förslag till ny formulering av 
kommentaren till tänder/käkar godkännas av SKK:
s domarkommitté. När detta förslag är godkänt så 
ska antingen Raskompendierna ändras och tryckas, 
eller ett tillägg till raskompendierna tryckas och 
skickas ut till samtliga auktoriserade exteriördomare 
på våra raser, idag nästan 50st.

Lennart Jönsson Ordf.
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Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50  Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura.  Hemsida:  www.tradskallare.se
STyRELSEN
Ordförande                                                                                                                             
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com         
Vice ordförande 
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Sekreterare 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare 
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas  tel. 0975-51005  e-post : b.backebjork@imeganet.se
Kassör  
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot 
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Ledamot 
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33 e-post: egon.rongden@sergel.com
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, 
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå, Krister Mattsson, Jokkmokk, Leif Öhgren, Storuman
Avelsrådskommitté
Sammankallande  Finskspets:Johan Lehmivaara.,  Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi,  Tel. 0981-10044,   e-post: vijla@skola.kiruna.se
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: spetsgardens@glocalnet.net
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund,  Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se  
Priskommitté
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se     
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, hedlund.roger@telia.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte      
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com 
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10 akpersson@live.se
 Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post. ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,parakkag 14, 980 10 Vittangi, tel.0981-107 67, stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20 e-post. l.michael.holmberg@telia.com 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, tel. 0923-137 29/0706-31 94 61, goran.ostlund@billerud.com.
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37 e-post. 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59 e-post. silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur tel. 0960-105 07 / 0706-64 95 70 e-post. per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekr: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel. 0929-132 64 / 0706-82 03 31 e-post. markus.fougstedt@telia.com
Kassör: Gunilla Sundström, Ventilgatan 33, 933 34 Arvidsjaur tel. 0960-101 94 / 0706-75 33 39 gunillas65@hotmail.com. 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Sandåsvägen 2CA 905 04 Umeå, tel. 090-13 89 04 e-post. torleif.eriksson@telia.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05 e-post. mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431 910 20 Hörnefors, tel. 0930-260 01 e-post. lars.nilsson.timber@sca.com 
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel. 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post. kurt.sivertsson@sv.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22 e-post. thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81 e-post. markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Jeanette Börjesson Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad tel. 0660-37 83 37 e-post jensing@telia.com 
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15 e-post. 40015@telia.com
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö, tel. 0660-516 12e-post roland.eriksson@brevet.nu 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lars Persson, Lärargatan 7, 840 93 Hede, tel. 0684-650 15 e-post persson.lg@telia.com  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Alavattnet 335, 833 95 Strömsund, tel. 0702-57 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-13 14 33 e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Lea Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0736-21 40 50 e-post lea.torvela@glocalnet.net
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 0702-67 20 20 e-post matti.torvela@metso.com

Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17 e-post. jaaan@swipnet.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel. 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel. 0250-410 88 / 0702-26 02 93 e-post. gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33 / 0703-14 01 72 e-post. ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Västra Utsjövägen 154, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96 e-post. inge.groop@se.pwc.com

Sydsverige 
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 Saxdalen, tel. 0240-311 12 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Klädesvägen 22 168 76 Bromma, tel. 08-26 96 80 e-post. carin.simonsson@telia.com
Kassör: Tim Lindqvist Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel. 021-221 92 e-post. tim.lindqvist@telia.com
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

KaksiKaksi

Molly äg. Tommy Ferm, Lycksele Bästa tik i Åsele den 28 marsMolly äg. Tommy Ferm, Lycksele Bästa tik i Åsele den 28 mars

Nystängslets Nalle
Nystängslets Nalle
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