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Roger Hedlund

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 2, 2014

Hej!
Jag heter Roger 
Hedlund och blev på 
senaste riksårsmötet 
vald till ordförande 
för SSF för ett år. 
Anledningen till att jag tackade ja på 
frågan till att bli ordförande var att 
valberedningen inte hittade någon 
kandidat.
 
Jag bor i Brunflo, som ligger drygt 20 km från Öst-
ersund. Till vardags arbetar jag vid Östersunds kom-
mun och ansvarar där för driften av 
Östersunds Skidstadion. 

Sedan 1986 har jag haft egna finnspetsar, just nu är 
det Sjch Yscha som följer mig i skogen.
Jag har innehaft flera uppdrag i både lokalklubben 
Jämtland och i Riksklubben. Mitt första uppdrag 
var att utbilda mig till jaktprovsdomare, vilket jag 
har haft mycket glädje av. Vidare har utbildning till 
prov- och utbildningsledare genomförts. Mina 
tidigare uppdrag i riksstyrelsen har varit vice 
ordförande samt ledamot. Det senaste uppdraget 
har inneburit arbete med att revidera 
jaktprovsreglerna för SSF.

En reflektion efter riksårsmötet i Mora är att det blir 
svårare och svårare att hitta ideella funktionärer som 
vill bidra i både riks men även i lokalklubbarna.

Idag väljs det 12st ordföranden, 12st kassörer, 
12 sekreterare och flera ledamöter. 
(11 lokalklubbar och riks)
Jag har lovat att ställa upp ett (1) år så att 
valkommittèn får tid på sig att hitta en ordförande.
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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
1/2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 
2/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 december

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

e-post: standskall@it4unet.se

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

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

Illustratör: Leif Holmqvist

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

SSF har följande till salu
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer

Injagningskompendium:
Pris medlemmar 100.-
Icke medlemmar 250.- 

Raskompendium:
Medlemmar 150.-
Icke medlemmar 300.-
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Ledare forts...

Tjäderforskningsföreläsning 
av  Kurt-Olov Edström

Tid: 2014-08-07. Kl. 18.00
Plats : Björknäsgymnasiet, Boden , ingång via huvudentrén.

Idrottsgatan 4, 961 64 Boden.
Inträde  50 Kronor.

Vi bjuder på kaffe! 

Arrangör SSF/NKI

Undrar om det snart inte är dags att se över hur vår 
förening skall se ut i framtiden.
Kanske tre stycken regioner eller endast en 
riksstyrelse med ett antal distrikt som sköter jakt-
prov och utställningar. Har vi inte medlemmar som 
kan tänka sig att bidra med kunskap och energi 
kommer klubben att avstanna.

När detta skrivs har jag precis varit nere i Uppsala 
och mött försommaren. Sverige är ett fantastiskt 
land, där man ena dagen står på ett par skidor, för 
att i nästa stund gå i kortbyxor på helgröna gräsytor 
och spela golf.

Jag önskar er alla en härlig sommar och att fågelför-
yngringen går bra.

/Roger Hedlund
Ordf. SSF Riks

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

Maila adressändring till: 
tl@inkopssupport.com

Känner någon Andreas Burström, Umeå? 
Be honom kontakta mig med ny adress. 

MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF

Meddelar ni inte 

adressändring kan vi 

inte skicka ut tidningen.

Nästa manusstopp 10 augusti!
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Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

Mössa i Merinoull med SSF:s logga
SSF Medelpad har mössor med SSF:s logga 
broderad. Mössorna finns i skön merinoull 
eller i fleece. Mössan är svart och kommer 
från Ullmax. Priset är endast 100 kronor! 
Tillkommer frakt, 25 kronor, om vi ska pos-
ta mössan.

Vi säljer även Ullmax övriga sortiment av 
underställ, strumpor, m.m. (www.ullmax.se/
webshop.asp). Klubbmedlemmar har testat 
grejorna under en säsong och är mycket nöjda. 

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

SSF Riksklubben har bytt bank! 
- Postgirot är avslutat -

Bankgiro: 5685-2544
IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588
BIC HANDSESS

Tänk på att ange Medlemsnummer, namn och adress vid betalningar

Jakt- och hundböcker 
av Rune B Samuelsson
• På Tapios stigar, 1982
• Jakt på mård och tjäder, 1983
• Nordliga spetshundar,
   (Samuelsson och J.Pertola), 1985
• Boken om finsk spets och norrbottenspets,    
  1992

Pris: 100:- + frakt
Ruth Samuelsson
Tel. 0278-65 35 40, 070-392 42 92
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Hundutställning i Luleå 
SSF/Nedre Norrbotten

Det är ingen överdrift att säga att vi 
hade vädergudarna med oss under 
utställningen, lördagen 30 november.
Efter några dagars spöregn, med följan-
de blixthalka, och hårda vindar, mojna-
de vinden lagom till bedömningen, och 
solen tittade fram. T
emperatur ca -5 grader.
Startfältet ökade för 3:e året i rad. 
42 hundar ställde upp för bedömning. 
11 Norrbottensspetsar, och 31 finska 
spetsar.

Finsk spets
Speciellt bland finnspetsarna fanns många fina ex-
emplar, både bland hannar och tikar.
Kanske önskade utmärkte domaren Thomas Eriks-
son, att reglerna kunde medge delad seger, när han 
skulle utse bästa tik. Efter långt och moget övervä-
gande bestämde sig Thomas till slut för att Kaitum 
Dalens Tikka, ägare, Yvonne Ramstad, var något 
bättre än Leif Hedlunds Akroyd´s Kiivi.

Hanarna
Bland hannarna som höll en mycket jämn klass, 
vann Akroyd´s Zorro, ägare Kent Widgren.
I slutändan valde Thomas Akroyd´s Zorro, som 
BIS, och Kaitum Dalens Tikka blev BIM.
Uppfödarklass
I uppfödarklass visade Leif Hedlund upp följande 
nr 23, 28, 30, 38, och 45, vilka samtliga bedömts 
exc. med utmärkta bruksdetaljer, utmärkt tempera-
ment, och utmärkt uppfödarresultat.

Akroyd´s Zorro BIS
Till slut ett stort tack till domaren Thomas Eriksson, 
ringsekreterarena Jeanette och Anna-Karin Lind-
gren, samt funktionärer från lokalklubben, som 
skött sina uppgifter på ett föredömligt sätt.
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Skygga fåglar 
– en hundfråga
Av: Stig Brännvall

Dålig fågelföryngring tycks det senaste 
jaktåret vara ett genomgående faktum 
för nästan hela landet. 
Små eller uteblivna kullar märks direkt 
för jägaren eftersom skogsfågelns 
livslängd likt övrigt småvilt är så kort. 
När ungfåglarna saknas blir det glest 
mellan fågelkontakterna, jakten genast 
svårare och man upplever att fåglarna är 
skygga och vill inte sitta för hunden.

Det tacksammaste bytet för en skällande fågelhund 
är ungfågel på förhösten. Många har inte ännu fått 
det artbevarande skygga beteendet utan träar på 
närmaste gren och sitter tryggt för hunden. Enda 
störningen är moderhönan som försöker att locka 
iväg hunden.
Efter lövfällningen oktober och framåt när mån-
ga ”självmordskandidater” plockats bort av jägare 
och andra predatorer och även ungfågeln fått ett för 
arten mera normalt beteende ställs andra krav på 
hunden. Jag har genom åren haft rätt många egna 
hundar, jagat med ytterligare ett antal och som jak-
tprovdomare i tjugo år dömt ett avsevärt antal och 
kan av erfarenhet påstå att det är en väldigt stor skill-
nad på hundarna. För en del hundar tycks de flesta 
fåglarna vara skygga medan jag träffat på några hun-
dar som har en underlig förmåga att få nästan alla 
fåglar att sitta tryggt. Eftersom jag inte kan kommu-
nisera med den vresige ”gammeltuppen” blir det föl-
jande mina teorier om hur den skällande fågelhun-
den skall uppträda.
Att vara rädd och ta till vingarna är ett normalt be-
teende och ett villkor för överlevnad, i normalfall-
et slutar flykten att en av människan ostörd fågeln 
som stöts upp av hunden slår fast i ett träd, i närhet-
en eller längre bort, avståndet från uppflogsplatsen 
påverkas till viss del på hundens uppträdande vid 
upptaget. Men det finns fåglar som inte träar utan 
försvinner bort i fjärran, de fåglarna är överlevare 
som ingen hund kan hantera.
Grunden för att få arbete på senhöstfågel är söket. 
Många hundar är alltför söksvaga. Man måste krä-

va sökturer på runt 10 minuter och att ståndskallet 
normalt kommer på ett avstånd på 300-500 meter 
från jägaren. Hur långt bör då hunden söka ut? Som 
injagad före hundpejlens intåg hade vi en regel att 
hunden inte skall söka ut längre än att man hör skal-
let. Ändå kommer man beroende på topografi och 
vind att någon gång få skallet utom hörhåll. Vi vill 
ju att hunden skall färdas i snabb galopp, man kan 
tala om ”ögats fröjd” att se hunden jaga fram mel-
lan trädstammarna med uträtad svans, men farten 
får aldrig överdrivas på bekostnad av missade fågel-
löpor eller fåglar som sitter i träden. Farten borde ju 
vara tillryggalagt sträcka på viss tid men man över-
skattar gärna farten på hundar med snabba korta ga-
loppsprång framför hunden med långa mera vägvin-
nande språng, ett rörelsemönster som ofta lägger 
mera mark under sig. 
När jag som ung skogsstuderande efter examen 
köpte min första finnspets fick jag höra att finns-
petsen skulle vara så snabb att den nästan hann sl-
ita en stjärtpenna ur fågeln, då skulle fågeln ome-
delbart ta närmaste träd. Den teorin köper jag inte 
idag. När hunden stöter upp en fågel från backen 
skall den stanna upp och inte besinningslöst rusa 
efter fågeln, då blir det ingen panikflykt utan fågeln 
flyger kontrollerat undan ofta kortare sträcka innan 
den träar, samtidigt kan hunden också observera 
om det blir uppflog från flera fåglar och har därig-
enom möjlighet till skall på mer än en fågel. En in-
tressant fråga är hur många fåglar kan en topphund 
komma ihåg? Ståndskalls krönikör säger sig tillsam-
mans med Rune S ha skjutit fyra fåglar för ”gam-
mel Ukko” på samma upptag liggande bakom en 
sten, medan jaktkamraten bakom nämnda sten i sin 
artikel presenterat i Ståndskall nr 3/13 hävdar att 
en hund kan minnas högst tre fåglar och att doku-
mentation på större antal saknas. Den uppfattnin-
gen låg också till grund för att fågelkull i de gamla 
provreglerna räknades som tre finnande möjligheter. 
Måhända är det så att hundar som gått ur tiden likt 
whisky blir bättre med åren. Kanske finns det någon 
läsare som vid noga eftertanke från svunna tider kan 
påminna sig ha lyckats fälla fem fåglar? 
Alla fåglar som träar är skallbara, flyger den så beror 
det på att hunden hade ett beteende som inte fågeln 
accepterat. För det är ju så att om inte hunden går 
fram till trädet sitter fågeln kvar.
Lugn inför viltet är den viktigaste egenskapen vid 
fågelbehandlingen. Lugn i uppflog, försiktigt när-
ma sig skallträdet och ett lugnt uppträdande under 
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ståndarbetet. Jag förespråkar en hund som står eller 
sitter stilla under skallgivningen. Om hunden hela 
tiden rör sig runt trädet tappar fågeln synkontak-
ten med hunden blir orolig och kan ge sig iväg. Jag 
har sett hundar som är så försiktiga att den inte gått 
fram till fågelträdet, särskilt på orre, utan stannat på 
behörigt avstånd när fågeln är skygg. När hunden 
av någon anledning felmarkerar sitter fågeln tryg-
gt men om hunden korrigerar sin markering kan 
störningen vara tillräcklig för att fågeln tar till vin-
garna. Samma sak kan inträffa med en hund som 
inte är ståndfast utan gör tillfälliga lämnande. Bevis 
för hur känslig fågeln kan vara för hundens uppträ-
dande.
Hundens skallgivning speglar till stor del dess up-
pförande under skallträdet. När hunden gör avbrott 
i skallet beror det på att den förflyttar sig under trä-
det är för het eller osäker i sin markering. Som jägare 
önskar man ju ett tätt skall utan avbrott som under-
lättar ansmygningen. Generellt har jag upplevt att 
norrbottensspetsen har en något glesare skallgivning 
än finnspetsen. Det tror jag är en temperamentsfrå-
ga och om det har någon betydelse i jaktsamman-
hang har jag ingen uppfattning om.
Förföljande av fågeln som lämnar trädet är enligt 
mig överskattad. Hunden står och lyssnar hör den 
inget tillslag från fågeln är det kört. Chansen till 
nytt skall i princip obefintligt och ett förföljande 
helt meningslöst. Kom ihåg varje förföljande som 
inte leder till ett förnyat skall är en onödig handling 
som en rutinerad klok hund inte ägnar tid och kraft 
på. Förföljandet tas många gånger som ett tecken på 
stor jaktlust men jaktlusten framträder tydligast i ett 
snabbt, energiskt, uthålligt sök.
Något om skalldrivare. Jag hade säkert dömt jakt-
prov i mer än 10 år innan jag träffade på den första 
finnspetsen som drev efter fågel. Däremot var det 
ett beteende som flertalet av norrbottenspetsarna på 
den tiden sysslade med. Anlaget kunde hos finska 
spetsen utan vidare spåras till den stora importen av 
hundar på 80 talet och från en linje som var vanlig 
i mellersta Finland. Även svenska uppfödare parade 
i Finland med hanar som förde detta blod. En god 
vän till mig införskaffade ett sådant exemplar som 
inte blev särskilt uppskattat. Skalldrivning i alla dess 
former är ett allvarligt fel hos en skällande fågel-
hund och ett tecken på att hunden är både överlad-
dad och överkänslig. När avelrådet i dag rapporterar 
om ett ökande antal hundar med detta anlag är det 
oroande och måste åtgärdas. Det räcker inte med en 

kryssruta i skogsprotokollet utan provreglerna måste 
klart ange att detta beteende ovillkorligen på jakt-
prov innebära sänkt prisvalör. 

Sammanfattning, mina tre ”grundbultar” 
för den skällande fågelhunden är.
•  Ett stort sök i vägvinnande galopp
•  Förmåga att stå och lyssna 
 (se artikel i nr 3/13 av tidningen)

• Lugn inför viltet

Den perfekta hunden finns inte, har inte funnits 
och kommer förmodligen aldrig att finnas. Men 
jag lever med övertygelsen att vi idag inte tar till 
vara den inneboende potential som förhoppnings-
vis ännu finns kvar hos den skällande fågelhunden. 
För att utveckla våra raser behövs provregler som 
ställer hundarnas färdigheter på hårda prov. Om 
man ser jaktproven som en tävling kan man ha vil-
ka provregler som helst bara de tävlande är medvet-
na om vad som gäller. Men för att utveckla en hun-
dras måste regelverket vara noga genomtänkt med 
utgångspunkt från genetiskt nedärvbara egenskaper 
och beteenden som är ändamålsenliga och optima-
la för jaktformen. Utifrån det synsättet är dagens 
provregler en katastrof. Priser tagna på förhöstprov 
16 augusti på orädda kycklingar och kacklande mo-
derhönor är inte meriter hellre då falsk marknads-
föring. 
Om våra provregler finns mycket att säga men det 
känns i dagsläget inte meningsfullt. Men håll med 
om att det måste vara något fundamentalt fel när 
hundägarna står på kö för att gå jaktprov första da-
gen det är lovligt att träna hunden på fågel. Det nor-
mala bör ju vara att man tränar och jagar med sin 
hund för att sedan föra den på jaktprov senare under 
hösten när vädret blivit svalare, vittringsförhållande-
na bättre och hunden kommit i full form. Att stän-
digt sänka kraven för att tillmötesgå en jägarkår som 
tycks få allt mindre tid för jakt, därmed sämre trän-
ade hundar med mindre rutin, kan aldrig någonsin 
vara en väg i ett seriöst avelsarbete.

                                          

9



Intryck från 
utställningsringen
Av: Stig Brännvall

”När tikarna bedömdes fick jag 
känslan att jag befann mig i en 
stövar ring. Fullständigt tyst inte ett 
skall, i några fall föll svansen ned och så 
skall inte finnspetsens kynne vara. Den 
skall vara uppmärksam och oförvägen 
och ge intryck av vakenhet, livlighet och 
självsäkerhet.”
Ovanstående citat är hämtat från 
Ståndskall 2/12 och är mina egna 
kommentarer efter att ha dömt 
riksutställningen i Vännäs detta år.

Nu två år senare och med ytterligare tre utställnin-
gars erfarenhet, alla dock i mellannorrland känner 
jag behov att åter ta upp ämnet. Vid mitt senaste 
uppdrag kunde jag inte hålla mig längre utan påpe-
kade för den närvarande publiken att jag inte län-
gre känner igen den finska spetsen. När vuxna tikar 
är så mentalt veka att dom med stor vånda genom-
lider tandkontroll och knappt klarar av mätstickan 
stående på egna ben, tappar svansen, ja t.o.m. visar 
flyktbeteende då har det gått för långt. Påpekar dock 
att mina iakttagelser grundar sig på en begränsad 
del av landet varför det förhoppningsvis ser bättre 
ut på andra ställen. Kan i detta sammanhang inte 
undandra läsarna min läromästares minne när han 
genomgick domar utbildning i Finland, då för 50 
år sedan tillhandahöll man grova handskar i finns-
petsringen. Jag vill inte ha några handskar men en 
hund som med självsäkerhet, pondus och värdighet 
gärna med integritet uppträder i ringen, ”störst 
vackrast och bäst.”

Finnspetsens storlek
En annan sak som har förändrats under åren är 
finnspetsens storlek. Går vi tillbaka till förra seklet 
var rejält 48 cm ett vanligt mått på en hanhund 
och de bästa tikarna låg på 43 cm. Idag är det van-
ligaste måttet hanhundar 47 cm och tikar 42 cm 
och känslan är att trenden nedåt fortsätter. Min up-
pfattning är en tik som jakthund gärna får vara 43 

cm men inte 40 – 41 cm. Jag vet mycket väl att 
nuläget är idealstorlek enligt rastandarden men kon-
sekvensen av utvecklingen har blivit att hanhundar-
na har tappat sin könsprägel. Visserligen är könsprä-
gel inte bara storlek utan också resning, benstomme, 
muskulatur och inte minst ett könspräglat huvud. 
Jag menar att vi är på väg att skapa ett tredje kön vi 
kan kanske kalla det för ”henar.” Min bild från 1970 
och 1980-talet är att man då premierade hanhundar 
som var något över idealstorlek med tydlig könsprä-
gel och hellre då höll igen en aning på storleken hos 
tikarna och därigenom kunde behålla en bra storlek 
hos rasen, dock med en större storleksvariation mel-
lan individerna än vi ser idag. I framtida avel anser 
jag att man måste ta större hänsyn till hanhundarnas 
könsprägel om man skall behålla rastypen och även 
sortera bort dagens vekhet som ger sig till känna hos 
en del individer främst tikar.

Tandbortfall
Något om tandbortfall. Klubben har ju gått ut till 
alla exteriördomare med rekommendationen att ac-
ceptera bortfall av tre tänder. Men man får inte se 
detta som något fribrev mot tandbortfall. En hunds 
slutliga priskvalité är en sammanvägning av hun-
dens förtjänster och fel och där tas alltså även hän-
syn till alla tandbortfall. Personligen ser jag allvarlig-
are på när några av de större tänderna saknas jämfört 
med en liten P1.
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Jag är medveten om att jag genom åren har framfört 
mycket kritik mot klubbens verksamhet, men kritik 
är både bra och nyttig så länge den är konstruktiv, 
den vitaliserar klubbarbetet. Därför känns det ex-
tra bra att avslutningsvis få utdela beröm för årets 
riksutställning till rikskubben och arrangerande lo-
kalklubb. Man tog till sig av min kritik från Vännäs 
och nu två år senare i Mora kom det över 60 hundar 
och många åskådare, snyggt jobbat. Utställning och 

årsmöte samma dag var ett genidrag och tydligen 
ett vinnande koncept. Hoppas på en fortsatt posi-
tiv utveckling och att man i framtiden kan få till en 
årlig elitmönstring där även våra bästa champion-
hundar deltar. Det behövs för att upprätthålla ut-
ställningsintresset och dessutom en ovärderlig möj-
lighet för avelsrådet och inte minst uppfödarna att 
hålla sig uppdaterad om rasens exteriöra utveckling.  

SSF Mellansverige

Inbjudan till kurs i 

”Praktisk användning av Astropejl”
Tid: tisdag den 5 aug. kl. 18.00 – 21.00.

Kursledare: Henric Lind, Vildmarksbutiken
Plats: Hjortnäsvägen 5 i Leksand (Studiefrämjandets lokal)

OBS! Egen pejl medtages.

Anmälan senast 30 juli till:
 Tommy Lannemar 070-574 49 20 eller tl@inkopssupport.com

Tornedalens Ukko 
S11449/63

Under Staffans ruta och "historiska 
hundar" visades i förra numret en bild 
och beskrivning av Tornedalens Ukko. 
Som dotter till Rune Samuelsson och 
delägare till Ukkos kennel känner jag 
mig skyldig att visa upp en rättvisare 
bild på Ukko. 
Han var en av 60-talets skönheter. Men på de 50 år 
som förflutit sedan dess, borde rasen förhoppnings-
vis utvecklats ett rejält kliv framåt...?
I boken ”Finsk spets och Norrbottenspets” av Rune 
B Samuelsson kan man få en utförlig beskrivning 
av rashistoria, rasbeskrivning och jaktegenskaper. 
En del av detta har Staffan skrivit om i tidigare 
nummer av Ståndskall.
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Denna gång tänkte jag gå in på knäledsproblematiken inom vår ras.  
Jag kommer att presentera siffror över undersöknings-, sjukdomsfrekvens samt 
resonera runt olika avelsstrategier och hur det kan påverka rasen i stort. Man vi börjar 
med undersöknings- och sjukdomsfrekvens i Sverige respektive Finland. Att Finland är 
med beror på att aningen oroande statistik börjar dyka upp och att vi historiskt haft 
stor påverkan från vårt östliga grannland, givetvis på gott och på ont.  

Undersöknings och sjukdomsfrekvens 
Hur ser då undersöknings och sjukdomsfrekvensen ut för respektive land. Svensk data har 
jag redovisat årligen i avelsrapporterna och finsk data är hämtat från Finskakennelklubbens 
(SKL) hemsida (koiranet). Jag gör ingen uppdelning på graden av diagnosen utan man är 
antigen ”frisk” eller ”affekterad”. 

Här ovan ser vi att undersökningsfrekvensen får anses vara god. Vi har under 2000-talet legat 
stadigt på 20 % eller högre i undersökningsfrekvens. Genetiker rekommenderar att minst 
50 % av rasen per födelse- eller registreringsår bör undersökas. Det anses ge hög säkerhet 
och goda förutsättningar i aveln. Vi har några enskilda uppfödare som har 80-90 % eller 
mer i undersökta avkommor vilket man definitivt bör sträva efter och ha som riktmärke för 
en kennel/uppfödare. Sjukdomsfrekvensen ligger på cirka 3-5 % vilket är bra siffror ur ett 

Information från 
avelsråden 
Finsk Spets

Avelsråden
finskspets

12



historiskt perspektiv. Kontentan av det hela är att om man som uppfödare och/eller 
valpspekulant håller sig till väl dokumenterade linjer/uppfödare så löper man mycket 
låga risker.  Hur motsvarande siffror ser ut i Finland ser ni här nedan. 

Utvecklingen i Finland får nog anses som aningen alarmerande både när det gäller sjukdoms- 
och undersökningsfrekvens. Tittar man på diagrammet så ser det ut som att sjukdomsfrekvensen 
verkar vara i stigande! Från 2004 och framåt ser man att sjukdomsfrekvensen hamnar på över 
5 %. Parallellt med det så tenderar undersökningsfrekvensen att sjunka. Med stor sannolikhet 
kan det hänga ihop med de avelsstrategierna/regler man tillämpat/tillämpar i rasens hemland 
under en längre tid. Det är framförallt två detaljer som kan påverka rasen negativt. Den så 
kallade treårsregeln gör att resultaten från undersökningarna sannolikt försenas ännu mer, 
samt att affekterade individer kommer i avel i högre frekvenser, men mer om det lite längre 
ner.

Avelsstrategier i Sverige 
I Sverige har Specialklubben för skällande fågelhundar (SSF) en strategi som enkelt 
kan delas in i 3 steg. Steg 1 är att alla individer som ska gå i avel skall ha godkänd 
knäledsstatus. Ingen rekommendation får lämnas av avelsråden om inte tänkta 
föräldradjur har giltiga undersökningsunderlag att visa upp. Det vill säga att man varit hos 
en auktoriserad veterinär och fått intyg på att knälederna är utan anmärkning. Man kan 
säga att här sker en första viktig gallring där konstaterat sjuka individer inte ska 
komma i avel. Dessa intyg ska i sin tur veterinären skicka in till Svenska kennelklubben 
(SKK) för centralregistrering. SKK har dock inga spärrar för valpregistrering även om 
båda eller ena av föräldradjuren saknar intyg. Men de rekommenderar att specialklubbens 
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rekommendationer/regler följs. Steg 2 i arbetet med att bekämpa knäledsproblemet i 
rasen är att så fort som möjligt få en bild av avelsdjurens dolda genetiska belastning. 
Det betyder enkelt att i de flesta fall bär föräldrarna på sjukdomsanlaget dolt i generna, och 
avkommorna antyder/visar hur stor belastningen är eller kan tänkas vara. Reglerna säger 
att individen ska ha fyllt 1 år för att få genomgå knäledsundersökningen. Efter 1 år anser 
man att resultatet speglar den vuxna individen. Det vill säga att individen vuxit färdigt och 
ska normalt sett vara mogen. Steg 3 blir då att utifrån dessa data bedöma risker i aveln 
samt utvärdera utvecklingen inom rasen i stort. Blir det bättre eller sämre, måste vi 
vidta ytterligare åtgärder? Om man inte gör denna utvärdering kanske man går omkring 
och tycker och tror en massa saker som sen visar sig vara fel, och blir till en belastning för 
rasen. Återigen så är det av yttersta vikt att försöka spegla en verklighet oavsett om 
den är positiv eller negativ för inblandade parter. 

Avelsstrategier i Finland 
Tittar man på hur man arbetat i Finland i grova drag, så visar det på en lite annan strategi. 
Finland har samma regler som Sverige gällande debutålder för undersökningen nämligen 
1 år. Reglerna för klassificeringen av knälederna är samma som i Sverige. En väsentlig 
skillnad är dock att avelsråden i Finland får ge rekommendation åt individer med 
1:or på knälederna. Det betyder i korthet att affekterade individer kommer i avel i 
högre utsträckning än vanligt och sannolikt individer med större fel? Något man också 
accepterar inom Finska spetshundsklubben (SPJ) är att man inte behöver ha 
undersökt individerna vid en första parning. Men det är ett krav vid en andra parning 
för att få registrera valparna. Det som nu tillkommit är att man, efter beslut hos Finska 
kennelklubben (SKL), skjutit på undesökningsdebuten tills de fyllt 3 år. Man kan 
fortsättningsvis låta undersöka hundarna även efter 1:års ålder men då är den bara giltig i 
2 år. Det betyder att man sannolikt måste göra om undersökningen vid ett senare tillfälle. 
I år har man helt riktigt tagit bort regeln om att ny knäledsundersökning ska göras med 
3 års mellanrum. En strategi som passar betydligt bättre vid bekämpning av exempelvis 
ögonsjukdomar inom en ras. Vilka konsekvenser det kan komma att få ska jag försöka 
beskriva här nedan. 

Konsekvenser 
Riskerna man tar med ovanstående strategier, är att man sannolikt oftast kommer 
att ta en första kull utan att veta individens knäledsstatus. Det vill säga man 
antingen parar sin tik före 3:års ålder, eller för den delen senare, utan att låta undersöka 
föräldradjuren. Eller att en liten uppfödare som endast tar en kull och behåller en tänkt 
avelstik ur denna enda kull och inte låter undersöka sina tikar alls. Något som kan fortgå 
i flera generationer om det vill sig illa. Tittar man snabbt på tikarna som gick i avel 
2010 så visade det sig att cirka 50 % hade parats första gången utan att ha känd 

knäledsstatus! Man skjuter också upp möjligheterna att utvärdera 
avelsdjurens dolda genetiska belastning. Detta då man sannolikt 
förhalar avkommornas undersökningsdebut till de fyllt 3 år eller 
mer, vilket är något jag mer och mer stöter på i mina kontakter med 
Finland. Inte sällan så tar man dock flera kullar på sina tikar utan att 
följa upp resultaten. Ska man jobba enligt 3:års modellen och vara 
trovärdig, så bör man inte ta kullar tätare än med tre års mellanrum. 
Man ska ha klart för sig att en avelshanes/tiks dolda genetiska 
knäledsbelastning avläses säkrast genom avkommornas och 
syskonens undersökningsfrekvens och resultat. Inte i första hand 

genom individens egen knäledsstatus, om den inte är defekt själv 
förstås! Det betyder enkelt att avkommorna antyder/visar hur stor 
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belastningen är eller kan tänkas vara hos föräldradjuren. En strategi som är utomordentligt 
effektiv när det gäller bekämpning av knäledsfel om man har bra undersökningsunderlag. 
Vidare så sänder man ut ett budskap via klubben att det är ok att para sin tik med 
konstaterat slappa patellor! En snabb slagning på området visade att cirka 4-7% av 
kullarna de senaste åren har ett föräldradjur med knäledsdiagnosen 1 eller 2!  Slutligen ett 
annat problem som tenderar att dyka upp. Det är individer med konstaterat godkända 
knäleder som det jagats mycket med och som av olika anledningar kanske skadar/
tänjer ut ledbanden. De får sen vid ett senare undersökningstillfälle anmärkning på 
knälederna! Problemet borde då rimligtvis inte vara ärftligt utan mer sannolikt förvärvat. 
Men det kanske man har insett då regeln om upprepad undersökning med 3 års mellanrum 
nyligen tagits bort. Dock kvarstår problemet om man låter undersöka sin hund före tre års 
ålder!

Argument för och emot 
Vilka argument är det då som framförts för 3 års regeln? Det jag stöter på vanligtvis är att 
unga individer klassas som exempelvis ”omogna” och att det skulle bli mer rättvisande 
resultat om de undersöks senare i livet. Något som också framförs är att tikar inför löp, 
med mycket hormoner i kroppen kan påverkas negativt. Det vill säga i det här fallet, att 
senor och ligament påverkas negativt just före och efter löp. Båda dessa två argument 
kan hålla viss substans men med vårat system tacklar man problemen samtidigt som man 
får en snabbare och säkrare utvärdering i aveln. Omogna individer kan överklaga ett 
eventuellt negativt resultat hos SKK. Det är bra att man i tveksamma fall får ett utlåtande av 
ytterligare en part med rätt bakgrundinformation och erfarenhet. Det minskar riskerna 
i vidare avel, speciellt om rasen står i fokus och inget annat! Tikar som löper undersöks 
givetvis mellan löpen när eventuella störande hormonnivåer är normala. Skulle man gå vid 
fel tid första gången så är det bara att överklaga och se till att man är i ”rätt” tid nästa gång. 
Något som också framförts är att avelsdebuten skjuts upp på grund av 3:års regeln och att 
de skulle vara en fördel i bekämpningen av epilepsin. Det må så vara att en sen avelsdebut 
är bra i fallet med epilepsin, men blir det så i verkligheten gällande en senare avelsdebut? 
De som vill tar sannolikt en kull innan 3 år ändå, vilket då inte förhalar avelsdebuten, utan 
snarare kanske tvärt om. Det blir så mycket lättare och billigare att para tidigt utan några 
som helst krav från SPJ eller SKL, speciellt om dessutom suget efter valpar är stort! 

Slutord 
Att jag aktualiserar frågan har tre huvudsakliga orsaker. Dels för att statistiken i Finland 
börjar vara alarmerande och att vi har ett relativt stort avelsutbyte som kan påverka den 
svenska rasandelen negativt. Vi ser redan nu tendenser där mindre nogräknade uppfödare 
exempelvis använder högt meriterade täckhundar från Finland med skrämmande dåliga 
undersökningsunderlag. Täckhundar med flera kullar utan undersökta avkommor, där man 
lutar sig mot 3 års regeln till sitt försvar. Vi har också börjat stöta på uppfödare i Sverige 
som anammat den finska varianten. De uppmanar valpköparna att vänta till 3 års dagen 
innan de undersöker avkommorna. Inte sällan är det uppfödare som gärna däremot 
parar sina tikar flera gånger däremellan, utan att följa upp tidigare kullars resultat. 
Ska man jobba enligt den finska modellen så bör man vänta de stipulerade 3 åren innan man 
parar på nytt, vilket blir mer trovärdigt om man samtidigt vill bekämpa epilepsin genom 
sen avelsdebut. Detta gäller givetvis om man har rasens bästa i åtanke och inte bara parar 
eller säljer valpar för att göra pengar. När det gäller sjukdomsbekämpning så är låga 
inavelsgrader i kombination med god ”känsla” för var risklinjerna finns a och o. Här 
måste man ta hänsyn till undersökningsunderlag och/eller sjukdomsinrapportering. 
Några andra alternativ finns inte för närvarande för bekämpning av sjukdomar, om vi 
inte har relevanta gentest att tillgå. 

Avelsrådet finskspets
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Utställning
Bredbyn

2014-02-15 höll SSF Ångermanland  
sin årliga hundutställning i Bredbyn. 
Domare var Thomas Eriksson som 
bara fick döma 26 hundar. Inför 
nästa års utställning hoppas vi på fler 
deltagare.

Som vanligt var arrangemanget 
välplanerat av Ö-viks gänget. 
TACK!
 
 

Bästa resultat
Överstjuktans Coffy  Mikael Åsman   CK, CERT, BIR
Fiona Magnus Mårtensson UKL V    
Pötbobäckens Gry Mattias Åkerstedt JKL V    
Skarnäbbens Theia Ulf Grabbe JKL V    
Lycksmyrans Norma SMonica Lundström ÖKL E    
Uttersjöns Taisa Johanna Martinell ÖKL V    
Uttersjöns Telma Johanna Martinell ÖKL E    
Jacko Pasi Hyvönen JUNKL E      
Finnskallets Jackho Glenn Grundström UKL V    
Häggingåsens Nalle Matti &Lea Torvela JKL E CK, CERT, BIR
 Kolåsens Ero Johan Ölund JKL E CK, R-CERT
Ruffe David Persson ÖKL E    
 Tjärstubbens Zeppo Sven-Åke Karlsson ÖKL V    
Grönbäckarns Leija Lukas & Peder Ragnarsson UKL V     
 Sötmyrans Miina Katarina Bostedt UKL E CK
 Sötmyrans Siigrid Anders Magnusson UKL E CK
 Vackeråsens Trilla Andreas Persson UKL E    
Sörlidbäckens Itzi Peter Stiernman JKL E CK
 Tjäderlekens Pirko Peder Ragnarsson JKL E CK, R-CERT
 Vackeråsens Ella Andreas Persson JKL E CK, CERT, BIM
Knakadalens Idja Valdemar Hein ÖKL E    

Bredbyn utställning 2014-02-15: Övertjuktans Coffy, äg. Mikael Åsman, 
Domare Thomas Eriksson, Häggingåsens Nalle, äg. Matti & Lea Torvela. 
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Utställning 
i Umeå

SSF/Västerbottens Kustlands 
traditionella hundutställning gick i år 
av stapeln den 9 februari. Nytt för i år 
var att utställningen flyttat inomhus och 
ner till Forslunda Gymnasiet i Umeå. 
Vistelsen under tak såg nog de flesta po-
sitivt på med tanke på vädret som råd-
de, även om ljudnivån från hundarna 
stundtals var rätt hög. 

I år kom 23 hundar till start fördelade på 14 Norr-
bottenspetsar och 9 Finska Spetsar. Dagens domare 
Ulf Ottosson hade vid sin sida ringsekreterare Maria 
Gustafsson. Ulf tog sig god tid med varje hund samt 
redogjorde tydligt sin bedömning. Tyvärr uteblev 
den annonserade Patella undersökningen på grund 
av sjukdom. 

De Finska spetsarna fick först äntra ringen. Kvali-
teten på dessa var mycket god. Segrande hanne var 
Akroyds Lintu ägare Daniel MyrestamWikman från 
Svensbyn. Bäst i rasen, BIR blev tiken Finnskallets 
Leia ägare Peter Johansson Kåge. 

Norrbottensspetsarna tog sedan plats i ringen. Bästa 
Nobs blev Mestoforsens Zelda ägare Arne Lund-
ström Nordmaling vilken erhöll BIR. Något BIM 
delades inte ut eftersom ingen bland hannarna höll 
tillräcklig kvalitet.

Slutligen skulle Best in Show vinnare koras. Efter 
några rundor föll valet till slut på Finnskallets Leia 
som därmed kunde åka hem med pokalen. Grattis!
SSF Västerbotten kustland vill tacka alla deltagare 
för en trevlig dag. Hoppas på återseende 2015! 

Komplett resultatlista under:
www.tradskallare.se/utstallningar-2014   

Finnskallets Leia "Best in Show!"
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Riksutställningen 
2014
Den 12 april kunde man se och höra 
betydligt fler hundar än hästar utanför 
Mora ridhus, det var nämligen SSF Mel-
lansveriges tur att hålla i årets 
Riksutställning.
- Det blev en mycket lyckad dag med 
många hundar och dessutom bra väder, 
säger Kjell Welam, utställnings-
kommissarie SSF Mellansverige.

Många utställare
Det var sammanlagt 63 hundar anmälda till årets 
riksutställning, 29 Norrbottenspetsar och 34 Fin-
ska spetsar. Det är glädjande siffror för klubben, 
som inte haft så många anmälda hundar på flera 
år. Nytt för detta år var att de två raserna hade var-
sin ring. Domare för Norrbottenspetsarna var Ewa 
Widstrand och de Finska spetsarna blev bedömda 
av Britt-Marie Nordqvist. 

Valparna
När utställningen drog igång var det i vanlig ord-
ning valparna som stod först på tur för bedömning. 
Valpklassen som i år endast bestod av en tävlande 
var Norrbottenspetsen Troya, ägare Anders Olsson 
från Älvdalen. Senare blev konkurrensen något hår-
dare. 
Finsk spets
När det blev dags för de Finska Spetsarna att täv-
la om titeln Bäst i Rasen, stod det mellan de två 
championhundarna SE UCH NO UCH SE JCH 
Fort Hjort Jeppe och SE UCH SE JCH Häggin-
gåsens Ronja. Det blev till slut Jeppe som segrade. 

Nobsarna
I den andra ringen, där ljudnivån var betydligt 
längre, tävlade Nobsarna om vem som skulle få bli 
den bäste i rasen. Det var Tjärbäckens Karelin som 
tävlade mot BG Wilma. Wilma var den som drog 
det längsta strået och blev därmed bäst av Norrbot-
tenspetsarna. 
BIS-final
När det sedan drog ihop sig till den stora BIS- fi-
nalen, så blev det en uppgörelse mellan den Norsk-
födde Jeppe och BG Wilma, som också är född i 
Norge. Efter några sista varv i ringen stod det klart 
att det blev BG Wilma som tog hem slutsegern. 
Hon kunde inte bara titulera sig Best in Show när 
dagen var över utan även bästa hund i Jaktklass. 
BG Wilma vann även hederspris från den norska 
specialklubben för Finsk spets och från den Finska 
Spetshundklubben, dessutom vann hon första pris i 
utställningens lotteri. 
SSF Mellansverige tackar besökare, tävlande och 
funktionärer för en trevlig dag och hoppas på åter-
seende till nästa utställning som blir i augusti.  

Kari Welam
Championklass hanar

Bästa tik Norrbottenspets
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BIS 2 Jeppe och BIS 1 Wilma

Vinnare 

Riksutställningen 

2014

BG Vilma
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Jaktprov 
SSF Jämtland- Härjedalen 2014

Vemdalen/Hede 16 - 17 augusti, lördag - söndag
Klubbmästerskap, lokalklubbens egna medlemmar har förtur.
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 83434 Brunflo, 070-358 12 13.

Vemdalen/Hede alternativt Börtnan/Åsarna 27 -28 september lördag - söndag 
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 83434 Brunflo, 070-358 12 13.

Börtnan/Åsarna 20-21 oktober, vardagsprov måndag - tisdag 
Anmälan Johan Mesch, Hoverberg 321, 84040 Svenstavik, 070-297 03 54.

Börtnan/Åsarna  27-28 oktober, vardagsprov måndag - tisdag  
Anmälan Johan Mesch, Hoverberg 321, 84040 Svenstavik, 070-297 03 54.

För jaktprov gäller följande
Första start på jaktprov för lokalklubbens egna hundar är gratis.
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan till ordinarie prov.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 tim, meddelas vid bekräftad start.
Ej utnyttjad start vid hunds sjukdom återbetalas endast mot veterinärintyg. 
Löpande tik får ej heller startas, gäller både ordinarie och rörliga prov.
Eventuell reseersättning till domaren vid rörliga prov betalas av hundägaren

Anmälan till ordinarie prov
Skriftlig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar före start. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller www.tradskallare.se  fullständigt ifylld. 
Startavgiften 350,- betalas på plats, i startavgiften ingår domararvode 250:- 
             
Bekräftelse om start  
Bekräftelse om start och övrig information om respektive jaktprov görs av provledaren 
på det telefonnummer eller e-postadress hundägaren har uppgivit vid anmälan. 
Om meddelande från provledare lämnats på mobilsvar eller e-post, 
vänligen bekräfta omgående annars kan den upplåtna platsen gå till nästa hund.

Rörliga prov 16 augusti 2014 – 31 mars 2015
Skriftlig anmälan till Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40 Svenstavik. 
Tel. 0687-510 48, 070-285 30 17, minst 3 dagar före beräknad start.
Tilldelad domare tar då kontakt med hundägaren och bestämmer tid och plats. 
Då betalar hundägaren in startavgiften 100:- på klubbens postgiro 13 70 11-3. 
Domararvode 250:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på www.tradskallare.se, fullständigt ifylld.
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Jaktprov 
Västerbottens kustland 2014

Sävarprovet 17-18 augusti eftermiddagsprov.
Anmälan och upplysningar: Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. Tel. 070-5797105.

Vilhelmina 21-22 augusti. Länskampen. Se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan: Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. Tel 070-5797105.

Vilhelmina 23-24 augusti. Länskampen. Se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan: Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. Tel 070-5797105

Bjurholmsprovet 4-5 oktober. Klubbmästerskap
Anmälan: Mats Larsson, Aspvägen 23, 91831 Sävar. Tel 070-5797105

För samtliga prov gäller
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagaren 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.
Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: 400 kr/start. 200 kr vid första start.

Rörliga prov.
Anmälan: Stefan Eriksson Korpralsgatan 5, 91134 Vännäs. Tel 070-2236727. 

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet starter 
kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet alla dagar. Ett visst tävlingsmoment kommer vi att 
ha för dessa fyra dagar för att kunna utse en klubb som länsmästare. 

Välkomna!
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Jaktprov  
2014 SSF/Övre Norrbotten

16-17/8 Porjus/Jokkmokk 
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsg. 3. 983 33 Malmberget. Provledare: Ove Sjöström, Jan Engman

23-24/8 Porjus/Jokkmokk 
Anmälan: Kent Renlund, Abborrvägen 5. 983 34 Malmberget. Provledare: Kent Renlund

11-12 /10 Kiruna/Vittangi Klubbmästerskap 
Anmälan: Mats Thorneus, Lärkvägen 27, 981 37 Kiruna. Provledare: Mats Thorneus

18-19/10 Porjus/Jokkmokk 
Anmälan: Jörgen Estholm, Åkaregatan 15, 983 33 Malmberget. Provledare: Jörgen Estholm

25-26/10 Porjus/Jokkmokk 
Anmälan: Roger Strandelin, Klarinettstigen 6, 982 35 Gällivare. Provledare: Roger Strandelin, Gunilla Falk

5-6/11 Kiruna/Vittangi 
Anmälan: Johan Lehmivaara, Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi. Provledare: Johan Lehmivaaara

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:
Roger Standelin Klarinettstigen 6, 982 35  Gällivare, tel. 0970/15229
Kent Renlund
Roger Strandelin är anmälningsmottagare för rörliga prov

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 rörli-
ga prov. Här inbetalas 250 kr vid anmälningstillfället till bg  5937 – 0841. Rörliga prov: anmälan och be-
talning (250:-) senast 3 dagar före avsedd provdag. Vid  en anmäld hund betalar hundägaren den faktis-
ka 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.
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Bekräftelse om start:
Anmälande hundägare skall i samband med anmälan till utlyst prov uppge telefonnummer  på vilket ar-
rangören kan nå vederbörande för bekräftelse om start .
Lottning: För närmare upplysningar om provledare och tidpunkt kontakta anmälningsmottagaren.

Turordning
Ordinarie och rörliga prov
Lokalklubbens egna hundar
Hundar från andra lokalklubbar
 • 
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 ( ut-
lysta 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 förmiddagshundar.
Jaktprovsdomare (aktiva domare i lokalklubben)  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 provdatum .
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Jaktprov 
Västerbottens lappmark 2014

Åsele 16-17  augusti
Anmälan A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina tel. 073-0358823

Vilhelmina 21-22 augusti Länskampen se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan: Roger  Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-2663068

Vilhelmina 23-24 augusti Länskampen se på hemsidan om jaktprovet
Anmälan:  Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97eller 070-2663068

Malå 23-24 augusti Internationellt
Anmälan: Thomas jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel. 0953-20522 eller 070-6680522

Storsele/Dikanäs 27-28 september Klubbmästerskap Begränsad provtid
Anmälan:  Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65.

För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälningsmottagare 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.
Fyll i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.
Startavgift: medl. i Lappmarken 350 kr övriga 450 kr. Internationella 400 kr.

Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
Anmälan för de som ska gå prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea 
A-K Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina 
tel. 073-035 88 23, akpersson@live.se. 
Anmälan för dee som ska gå prov inom Vilhelmina,Storuman, Sorsele och Malå. 
Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel. 0940-129 97 eller 070-266 3068
roger.eriksson@vilhelmina.se

Anmälan  senast 3 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 Ro-
ger 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 BG 164-0739  före start, 150 kr betalas 
direkt till domaren, Övriga betalar 200 kr till klubben före start och 150 kr till domaren.
Eventuell reseersättning till domare gäller samtliga 18,50 kr/mil. 
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

Länskampen
Länskampen är ett vanligt jaktprov där alla i lappmarken och kustlandet kan anmäla sig. Antalet starter 
kommer att delas mellan lappmarken och kustlandet alla dagar. Ett tävlingsmoment kommer vi att ha för 
dessa fyra dagar för att kunna utse en klubb och hund som länsmästare.             Välkomna!
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Jaktprov
SSF Medelpad

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

16-18/8 Skälsjön, Sundsvall/Timrå Anmälan till Egon Rongdén.

27-28/9 Skallkungen 2014, Lögdö Vildmark

21-24/11 Matfors-Naggen Anmälan till Lars-Åke Källman
 

Rörliga prov. 
Vill Du starta Din hund på Dina egna marker vid tidpunkt som passar Dig mellan den 16 augusti och 
den 31 mars? 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 ska vara anmälningsmottagare/provledaren tillhanda senast två veckor före 
provet. Vid rörligt prov ska anmälan vara inne minst tre dagar innan provdag. 

Egon Rongdén
Berglundav 1, 860 30 SÖRBERGE  
egon.rongden@facipen.se 

Lars-Åke Källman
Spåmansvägen 10, 820 62 BJURÅKER
Lars-Ake.Kallman@vmfqbera.se 

Per-Ove Bergman 
Öster Grängsjö 168, 820 77 GNARP  
perovebergman@bredband2.com
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Jaktprov 
Mellansverige 2014

Noppikoski 16-17 augusti
Anmälan och upplysning: 
Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. Tel. 070-226 02 93 eller 0250-410 88

Gösjön 18-22 augusti 
(Vid många anmälningar till detta prov ges förtur till hundar mellan 9 månader och 4 år)
Anmälan och upplysning: 
Gunnar Thunander, Hedbyvägen 100, 785 50 Djura. Tel. 070-210 25 40 eller 0241-303 29

Malung 22-24 augusti
Anmälan och upplysning:
Leif Nilsson Älvvägen 47, 782 91 Malung. Tel. 070-603 99 40 eller 0280-600 40

Björnberget 4-5 september
Anmälan och upplysning: 
Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura tel. 070-574 49 20 eller 0241- 302 50

Rörliga prov hela året. Anmälan och upplysning se, ”Rörliga jaktprov” i denna annons. 

Utlysta jaktprov.
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 BG 5261-2942, därutöver 100 kr/provdag 
(domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst av provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250 
kr/provdag till BG 5261-2942, därutöver 100 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid 
ankomst av provplats. 
Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan påvisas.
Vid eventuell domarbrist förbehåller sig SSF-ms rätten till förtur på egna medlemmars hundar.

Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse om start, samt tid för lottning.

Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.
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ID Märkning
Obligatorisk 

Rörliga jaktprov
* SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalificering till Skallkungen 2014-15 räknas ordinarie 
och rörliga prov tagna i den egna lokalklubben i övrigt se Regelpärmen.
Kvalificeringstiden för Skallkungen 2014 -15 startar 16 augusti.
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 BG 5261-2942, 
därutöver domararvode 200 kr samt ev. reseersättning 18:50 kr/mil som betalas direkt till domaren.

OBS! Gratis startavgift vid förstastart på jaktprov.
SSF Mellansverige har antagit förslaget om gratis förstastart på jaktprov vilket innebär:
Om förstastart sker på rörligt prov betalar hundägaren endast eventuell reseersättning direkt till domaren.
Om förstastart sker på utlyst prov får hundägaren reducerad startavgift med 200 kr. 
Gäller endast för medlemmar i SSF Mellansverige.

Anmälan 
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler sig senast 3 dagar före tänkt provdag. 
Detta görs 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.tradskallare.se) 
till provansvarig senast 3 dagar före beräknad provdag.

Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.

Har domare kontaktats, 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!
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Jaktprov 
Norrbottens Kust och Inland hösten 2014

Utlysta jaktprov

16-17 augusti Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå,
Tel 0924-55859, 070-2951136

25-26 oktober Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå
Tel: 0920-30137, 070-5593669

8-9 november Överkalix
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61

Skriftlig 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 anmäl-
ningsmottagaren 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: 
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Biträdande provledare: 
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90 

Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 3 dagar innan provdag.
Startavgiften för rörliga jaktprov 300 kr/start.
Avgiften betalas in på BG 5588-9927 när provdag fastställts.
Eventuell reseersättning till domaren tillkommer och betalas av hundägaren direkt till domaren vid 
provtillfället.
För medlemmar i NKI är hundens första start på utlyst eller rörligt prov gratis.
Ta chansen att meritera din hund på rörliga prov då du själv kan välja mark och tillfälle.

Klubbmästerskap 2014
I likhet med tidigare säsonger 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. Vandringspriset till den som blir 
klubbmästare kommer att delas ut på kommande årsmöte.
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Jaktprov 
Nedre Norrbotten 2014

Utlysta prov:

16-17 augusti, Arvidsjaur
Anmälan till Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 070-688 39 52

6-7 september, Arvidsjaur
Anmälan till John Laestander, Smedjegatan 6, 930 90 Arjeplog. Tel: 070-649 17 16

20-21 september, Arvidsjaur. (Klubbmästerskap)
Anmälan till Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn. Tel: 070-682 03 31.

18-19 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 073-821 58 95.

Rörliga prov:
Anmälan till: Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-214 55,
 073-821 58 95.

Anmälan
För samtliga prov gäller att skriftlig anmälan är bindande och skall vara poststämplad senast 14 dagar före 
första provdag. Använd blanketten i Ståndskall. Blanketten finns 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. Medlem i SSF/Nedre Norrbotten betalar ingen startavgift vid hundens 
första jaktprovsstart. Vid rörligt jaktprov kan eventuell reseersättning till domaren tillkomma.
Vid utlysta prov betalas startavgiften på provplatsen. Vid rörliga prov betalas startavgiften in på klubbens 
bankgiro 393-7711 i samband med anmälan om annat ej överenskommits med provledaren. För anmäld 
hund som bekräftats start och uteblir från provet återbetalas anmälningsavgiften endast mot uppvisande 
av läkar-/veterinärintyg.

Bekräftelse om start.
Bekräftelse om start sker per telefon under förutsättning att hundägaren lämnat telefonnummer och är 
anträffbar.

Samling och lottning.
Upplysningar om samlingsplatsen och tidpunkt för lottning erhålls i samband med bekräftelse om start.

Övrigt
Lokalkubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan. Vid vissa prov kan provtiden 
begränsas till 3 timmar om arrangören finner det lämpligt på grund av för kort dagslängd.
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Jaktprov 
SSF Ångermanland 2014

Backe/Näsåker 16-17 aug

Backe/Näsåker 22-24 aug

Backe/Näsåker 10 sept

Backe/Näsåker 27-28 sept, klubbmästerskap

Backe/Näsåker 15 okt

Backe/Näsåker 31 okt

Backe/Näsåker 1-2 nov                

Kontaktpersoner: Peder Ragnarsson och Ulf Jonsson

Anmälan skickas till: 
Ulf Jonsson, Silsjönäs 115, 880 50 Backe, mobil: 070- 342 57 87

Anmälan
Skriftlig anmälan ska 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 i samband med anmälan.

Rörliga prov på skilda platser
Anmälan ska ske skriftligt enligt blankett i Ståndskall till Ulf Jonsson senast 3 dagar före beräknad prov-
dag. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före provda-
gen. Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. 
Det är alltid provledaren som utser domare. Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen.

Startavgift
Startavgiften 250:- betalas till provledaren vid utlysta prov. 
Vid rörliga prov betalas 50:- till pg 4400449-7 och dömningsavgiften 200:- samt eventuell reseersättning 
direkt till domaren. Vid utebliven bekräftad start är hundägaren betalningsskyldig av startavgiften.
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Jaktprov
SSF Syd 2014-2015

Grängesberg 13:e -14:e September  INTERNATIONELLT 
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 070-311 12 74          styggberget@hotmail.com

Björsjö 15:e och 16:e November  Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA, 070-658 73 05 tomas.salander@skogssallskapet.se 

Saxdalen 28:e och 39:e mars 2015  Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 070-311 12 74, styggberget@hotmail.com

Anmälan ordinarie prov.
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 91 53 14-9 samtidigt med 
anmälan. Vid så många anmälningar att alla inte kan beredas plats har alla oavsett lokalklubb rätt till lott-
ning för att få starta på provet. 
Lottning till domare och provrutor kan komma att ske veckan före proven där alla anmälda har rätt att 
delta. Vänligen meddela i anmälan om du även kan vara jaktprovsdomare på ett eller flera prov. 
Rörliga prov
Skall vara anmälningsmottagaren per brev eller e-post tillhanda senast 3 dagar före provdatum. 
Anmälningsmottagare: 
Göran Eriksson 
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN                 
styggberget@hotmail.com

300 kr inkl. reseersättning för domare betalas på plats.
Första start för SSF-syds medlemmar, ingen avgift.                        
Gäller både ordinarie och rörliga prov.
SSF Sydsverige har genom styrelsen och jaktprovs kommitten beslutat att från och med 2013-09-30 skall 
samtliga jaktprov vara av lika värde för kval till skallkung tävlingen och även andra tävlingar. Samtliga 
ordinarie jaktprov kan bli flyttade till annan ort på grund av vargförekomst. 
Deltagande hundar behöver inte vara ID märkta i örat. Chipavläsare finns.
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Jaktprov 
SSF Gävleborg hösten 2014

Ordinarie jaktprov

Los den 16-17/8
Upplysningar och anmälan till Ivan Karlsson Lövriset 11 828 93 Voxnabruk
tel  0657-210 26  070-288 48 04  

Kårböle den 27-28/9
Upplysningar och anmälan till Jan Andersson Stora Vinterg 13   827 31 Ljusdal
tel  070- 597 35 50

Ljusdal den 1-2/11
Upplysningar och anmälan till Jan Andersson Stora Vinterg 13   827 31 Ljusdal
tel  070- 597 35 50

För ordinarie 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 anmäl-
ningsblanketter ej godtas som anmälan. Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 
14 dagar före start, sent inkommen anmälan 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 2014 -28 februari 2015
Anmälan: Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnr.
Insändes till provledare: Daniel Byqvist  Blomstervägen 69 821 40 Bollnäs
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 hundä-
gare 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 2014.

2013 års pristagare SSF
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Domare, flest dömda prov

Tre priser i fallande skala delas ut: 500, 300, 200 till de som dömt flest prov.
I detta fall då alla dömt lika många delas 500 :- ut till var och en.

Lars Andersson. .........................9 prov
Evert Lindberg. ...........................9 prov
Egon Rongdén. ...........................9 prov
Göran Eriksson. ......................... 8 prov
Martin Markusson. .................. 8 prov
Lennart Jönsson. ...................... 8 prov
Mats Larsson. ............................... 8 prov
Ronney Skoog. ............................ 8 prov
Gunnar Thunander. .............. 8 prov

Unos Minne 2013

Uppfödarpris delas ut till den som samlat mest poäng 
enligt ett poängsystem som följer statuterna. 
(Statuter finna på riks hemsida)

1:a Häggingåsens Kennel
Poäng: 25
Ägare: Daniel Byqvist

2:a Akroyds’s Kennel
Poäng: 15
Ägare: Leif Hedlund

Inga fler inkomna resultat

2013 års pristagare SSF

Årets uppfödare 2013
Daniel Bykvist
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2013 års pristagare SSF
Kennel Rahans Vandringspris 2013

Beräknas på resultatet från de 3 bästa jaktproven under året. Segraren får vandringspokal som sedan går 
vidare året efter. Dessutom får segraren en glasdroppe som får behållas. Den hundägare som först får 3 
inteckningar med 1 eller flera hundar (registrerad ägare) erövrar priset för alltid.

1:a Häggingåsens Thai
S42781/2009   
Poäng: 226
Ägare: Miranda Frings-Håf

2:a Kaitumdalens Nalli
SE21751/2010   
Poäng: 222
Ägare: Lars Lindgren

3:a Kiepin Kaamos
S36617/2008
Poäng: 218
Ägare: Fredrik Söderlund

Årets Skällande Fågelhund 2013

Priset beräknas på medelvärdet av 
samtliga jaktprovsstarter under året.

1:a Kaitumdalens Nalli
SE21751/2010 
Poäng: 74
Ägare: Lars Lindgren

2:a Kiepin Kaamos
S36617/2008
Poäng: 68,75
Ägare: Fredrik Söderlund

3:a Styggbergets Kaaksi
S67641/2008
Poäng: 65,33
Ägare: Göran Eriksson

Häggingåsens Thai

Kaitumdalens Nalli
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2013 års pristagare SSF 2013 års pristagare SSF
Guldnålen
Ivar Karkiainen 

Ivar började sin karriär 1976 som 
medlem i ÖN och ägare till en Nobs tik 
från uppfödning av Åke Samuelsson i 
Lahnajärvi. Var på sin första 
utställning på Tärendö holmen med 
nobstiken. Domare då var Rune 
Samuelsson. Jakten bedrev han runt 
om Gammelstad.

Ivar skaffade sin första Finne 1982 som hette Isku 
den startade han på jaktprov & utställningar.
1984 Flyttade till Porjus där intresset för jakt med 
skällande fågelhund tog fart. Gjorde sitt första JP 
1985 och utbildade sig till domare 1986 och blev 
även provledare under slutet på 80-talet. Var 
ansvarig för bland annat jaktprovet i Porjus.
Skaffade sig sin andra finne 1989 och blev invald i 
styrelsen för ÖN. Valdes till kassör för ÖN 
under början av 90-talet. Representerade lokal-
klubben vid ett flertal tillfällen under fullmäkti-
gemötena som ägde rum runt om i Sverige. Var 
även regionsrepresentant under en period under 
slutet av 90-talet och då även som ledamot i Riks. 

Han har varit Jaktprovsregistrerare för de tre nord-
ligaste lokalklubbarna under några år.
Har representerat SSF under flertal tillfällen i 
Finland under deras årsmöten och även under 
Finska Skallkungen. Han har även representerat 
SSF i Norge under deras årsmöte.

2006 invaldes han in i SSF:s riksstyrelse och fick där 
uppdraget som kassör för SSF. Han är väl den ende 
kassör som fått vara med om ett extra årsmöte. Två 
överrevisioner av SKK:s ekonomer och jurister med 
obefläckat renommé och mycken beröm för skött 
ekonomi och redovisning, samt av representant från 
SKK under ett Fullmäktigemöte fick han kommen-
taren att hon aldrig hade sett så positivt beröm 
nedsatt på papper av SKK:s VD.
Under tiden som ledamot och kassör i SSF har han 
alltid varit den som velat ha beslut som alla 

kunnat enas om. En mästare på att få igång 
diskussioner och åsikter från alla för bra beslut. 
Ett motto har alltid varit att det ska vara högt i tak 
och efter avslutat möte vara en enig styrelse och att 
stå för besluten som fattats.

Han avsade sig uppdraget som kassör till årsmötet 
i Västerås 2013. Efter olyckliga omständigheter står 
SSF utan kassör efter halva 2013. Då Ivar åter får 
frågan att sköta kassörskapet som adjungerande 
i SSF under sista delen av 2013 och fram till 
årsmötet 2014 i Mora, vilket han utan att tvekan 
tackade ja till.

Ivar har också varit en stark drivkraft i att vi skulle 
ta fram ett nytt Rasdata program, och där vart med 
och tyckt till om vad som är viktigt, med sin erfar-
enhet som registrerare.

Sammanställt av SSF:s Riksstyrelse.
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Hundutställning i Orsa
SSF Mellansverige anordnar utställning för 

finsk spets och norrbottenspets.

Plats: Orsa Ishall.
Vägbeskrivning: Vid rondellen i Orsa (E45), följ skyltning!

Lördag 9 augusti 2014.
Id och vacc. kontroll. Kl. 09,00 Bedömning: Kl. 10.00

Domare: Vakant vid pressläggning.

Upplysningar om och anmälningar till utställningen skickas/mailas till:
Kjell Welam, Stensbo 12, 780 54 Äppelbo Telefon 070-261 95 67 

mailadress: kjell.welam@appelbo.net 

Anmälningsavgift: Valpklass(6-9 mån) 100 kronor.
Veteranklass 150 kronor. Övriga klasser 250 kronor.
Anmälningsavgiften insättes på SSF Mellansveriges 

BG 5261-2942 samtidigt med anmälan.

Vid anmälan av utlandsregistrerade hundar måste kopia av hundens registreringsbevis bifogas.

Anmälan till hundutställningen ska vara inkommen senast 28 juli, 2014.
Kontrollera att din hund har föreskriven vaccination!

Välkommen till Orsa!           SSF Mellansverige

Kolåsens Zami
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HALLÅ du som är medlem i 
SSF Västerbottens kustland!

För att smidigare kunna uppdatera klubbens medlemmar
om vad som är på gång så skapar vi nu en e-post lista.

Skicka ett mail och meddela din e-post adress till:
torleif.eriksson@gmail.com

Kom ihåg att tydligt ange namn, 
telefonnummer och leveransadress.

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

SEB 
Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740

Swedbank 
Konto 81695-993 128 428-6 eller BG 5637-1404

Kontohavare: 
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

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

Smaklig middag! SSF riks

Vinbeställning
Gör så här när ni beställer 
SSF-vinet Urogallo:

Beställning gör ni till följande mailadress: 
ulf@spanskavin.se 
kopia till tl@inkopssupport.com

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

6 flaskor:  
Pris per flaska är 98 kr 

12 – 24 flaskor:  
Pris per flaska är 95 kr 

Mer än 24 flaskor  
Pris per flaska är 92 kr 

T-shirt 
Jägargrön med logga på vänster 
bröst enligt bild pris 125:- + porto 
Vi har även: 
• Injagningskompendium, 
• Tygmärken
• Klisterdekaler.
Kepsar
Tryckt logga! Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 150:- + porto
Beställning:
Åke Bäckström
Tel. 070-525 96 90 Mail: ake.backstrom@dialect.se
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Rapport
Jämtland/Härjedalen 
Verksamhetsåret 2013

SSF J/H:s årsmöte hölls i år på Hotell 
Älgen i Östersund med sedvanliga års-
mötesförhandlingar och middag.
Klubbens ekonomi är god och antalet 
medlemmar var vid årets slut  202 st. 
Vi har haft två utställningar. 
I Östersund deltog 44 hundar och 
vinnare och BIS blev  norrbottenspetsen 
Bratthögens Nilas, ägare Bertil 
Pettersson då han i finalen vann över 
Furubolets  Mirva, ägare Per-Göran 
Johansson. Vid utställningen  fanns 
även möjligheten att ögonlysa sin hund.

I Vemdalen utfördes även patellaundersökning och 
finnspetsen Kvannildalens Kompis, ägare John Ny-
berg vann BIS-finalen efter en jämn kamp mot  Su-
sanna Bäckströms norrbottenspets 
Odensalaskogens Mira.
Antalet utställda hundar ligger ganska lika som 
förra året.
Likasom förra året blev några jaktprov inställda på 
grund av dålig fågeltillgång och därav minskat in-
tresse för att prova sina hundar. Men höstens första 
jaktprov hölls traditionsenligt i Vemdalen den 17-
18 augusti, 
där tio ekipage startade båda dagarna, varav nio 
gick till pris. Klubbmästare blev Niklas Stööks finn-
spets Häggingåsens Ymer med 85 poäng. Näst bäste 
hund blev Kenneth Mellas Fort Hjort Latni med 
82 poäng. 
Börtnanprovet hölls den 28-29 oktober med endast 
fyra startande hundar båda dagarna. Där slog Roger 
Hedlunds finnspets Yscha till och kammade hem 
97 poäng, därutöver utgick två tredjepris. 
Bästa rörliga prov togs av Hemvikens Leo med 1:a 
pris 78 poäng, ägare Urban Andersson.
Häggingåsens Ymer deltog i Skallkungen i Idre och 
hamnade på nionde plats.
I det svenska laget som vann Nordiska Mästerska-
pen ingick Roger Hedlund med Yscha som kom på 
en hedrande fjärdeplats i slutresultatet.

Även i år fick vi förfrågan från Forshaga Akademin 
om vi kunde hjälpa till och ställa upp med hundar 
och förare under deras ”fjälljaktsvecka”. Ett antal 
hundförare deltog och gjorde arrangemanget möj-
ligt. Väldigt uppskattade jaktdagar av eleverna, trots 
att bara någon enstaka fågel fälldes. 

På jakt och fritidsmässan ”Fäviken Game Fair ” 
hade vi som vanligt vår monter som var mycket 
välbesökt. Ett synnerligen bra tillfälle att marknads-
föra  SSF, informera om, visa upp våra hundraser 
och berätta om hur jakt bedrivs med trädskällare. 
Vi säljer också lotter där man kan vinna en jaktdag 
tillsammans med hund och förare, något som upp-
skattas, särskilt om vinnaren aldrig förut har delta-
git i jakt med trädskällare. I vår monter visade vi 
även olika filmer om trädskällarjakt.

Vid årsmötet var det dags för den årliga prisutdel-
ningen. ”Jämtlands Skällande Fågelhund”  blev 
finnspetstiken Yscha med en 1:a och två 3:e pris. 
Därmed gratulerar vi Roger Hedlund som tog hem 
vandringpriset med sin tredje inteckning.  Östan-
sjöns pokal för bästa rörliga prov vanns av  finnspet-
sen Hemvikens Leo
Även vandringspriset till klubbmästaren Niklas 
Stöök och Häggingåsens Ymer delades ut.
Diplom och även glas tilldelades även de hundar 
som tagit jaktprovsettor i våra prov under året.

Pris delades även ut till predatorjaktsvinnaren Nik-
las Stöök som hade lyckats ta trettiofem rävar

Styrelsen består av ordförande Anders Stensson, 
sekreterare Ewy Carlsson och styrelseledamöterna 
Björn Turesson, Niklas Stöök och Kenneth Mella. 
Till styrelsesuppleanter valdes Harry Göransson 
och Örjan Backlund. Kassör är Jörgen Jönsson
Styrelsen för Jämtland/Härjedalen ser fram mot ett 
nytt jaktår med bättre uppslutning på utställningar 
och jaktprov,  stora fågelkullar och många jaktprov-
smeriter. 

SSF J/H
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Årsmöte 
Västerbottens Lappmark

Endast 10st besökte årsmötet i Storu-
man i år. En av orsakerna till det svaga 
deltagandet kan kanske förklaras med 
att OS startade samma dag. 

Ekonomin i klubben ser bra ut, och efter tre år med 
minusresultat i verksamheten har det nu vänt med 
ett plus på 9324,13 kr. Verksamhetsberättelsen vi-
sade att det gåtts 44 utlysta jaktprov och 12 rörliga 
jaktprovprov som resulterade i  nio förstapris tre 
andrapris och nitton tredjepris. 

Kaitum Dalens Nalli
Vi får glädjas med Lars Lindgren och Kaitumdalens 
Nalli som vann Västerbottenspriset med 151p och 
Bertil Holmströms vandringspris med 222p. 
Grattis Lars!
Diplom delades ut till förstapristagare och Roger 
Olsson avtackades för sitt styrelsearbete av 
ordförande Kurt Sivertsson.

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

Thomas

Lars Lindgren och Kurt SIvertsson

ROGER OLSSON AVTACKAS MARTIN MARKUSSON
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E

SE UCH Överstjuktans Kenzo
S67018/2006
 e. SE UCH Zappy
u. SE UCH Överstjuktans Caio
Ägare: Robert Lundberg Stensele 
Uppfödare: Lennart Edlund Sorsele 
Utställning:  Arvidsjaur 10-11-27 Cert
                       Frösön      11-05-28 Cert BIR
                       Storuman  13-11-16 Cert BIR
 
Jaktprov: Rönnliden 10-10-21 75p Rörligt

SEV-12 SEV-13 SUCH NOUCH C.I.B  
Akroyd's Kiivi SE 40029/2011
E: C.I.B NORDUCH FIJCH FIUCH NOUCH SEUCH  
Rippeläisen Nipa
U: C.I.B SEV-09 SEUCH NOUCH Skallkungsvinnare 
Akroyd’s Pirjo
Uppfödare: Leif Hedlund
Ägare: Leif Hedlund
 Utställning:
2014-03-08  Strängnäs  CK BIR CACIB
2013-12-07  Stockholm CK BIR CACIB
2012-1124   Arvidsjaur   CK BIR BIS
Jaktprov
2013-09-22 Arvidsjaur utlyst 69:p
2012-09-22 Arvidsjaur utlyst 61:p

SE UCH AKROYD`S LINTU 
SE41603/2010

Uppfödare: Leif Hedlund 
Ägare: Daniel Wikman Myrestam

Jaktprov
2013-09-21 Utlyst jaktprov 1:a pris 79 p
2013-09-07 Utlyst jaktprov 2:a pris 65 p

Utställningar
2013-11-30 Luleå - Cert
2014-02-02 Umeå - Cert, BIM
2014-03-01 Kalix - Cert
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E E

SE JCH SE UCH Styggbergets Kaaksi 
S 67641/2008
e. SE UCH Risbackens Rikke
u. SE UCH Styggbergets Eija
Ägare/Uppfödare: Göran Eriksson.
Jaktprov:
2010-12-15 Grängesberg. Rörligt 78 p.
2013-10-09 Grängesberg. Ordinarie 78 p. Cacit.
2014-01-17 Fredriksberg. Rörligt 77 p.
Utställning: 
2012-02-11 Högfors. CK, Cert, BIR, BIS.
2012-04-28 Västerås. CK, Cert, BIR.
2013-03-09 Strängnäs. CK, Cert, Cacib, BIR. Ursäkta den runda buken men 

Kaaksi har fem valpar i magen.

Kommande jägare?
Fångade min lille son Olle på bild 
vid ett pottbesök med ståndskall som 
lektyr.
Han är väldigt Förvånad över att vår 
finskpets Roger är med på alla sidor.
Tänkte det kunde vara ett kul 
inslag i tidningen 

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

SSF erbjuder ett 
Championatsdiplom 
för samma pris i A4 (se bild).

Text läggs in för resp hund.
Beställning skickas  till: 
Tommy Lannemar
Tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20 
e-post: tl@inkopssupport.com

Bifoga intyg om Championat från SKK.

Jaktprov Sydsverige 
Januari-mars 2014

Undertecknad startade Styggbergets Kaaksi på 
jaktprov i början av januari som inte gick så bra. 
27p.
Rolf Ressem startade Tjäderfjäderns Ivan som 
också resulterade i ett noll pris med inte en enda 
konstaterad fågel på 4,5 timmar.
Torsten Karlsson startade Styggbergets Tassa på två 
prov. Först ett prov på 45 p. och sedan ett andra 
pris på 70 p. 
Ovanstående jaktprov är samtliga rörliga prov.
Antoine Wanna startade Barbarens Arrak på 
det ordinarie jaktprovet i slutet av mars. Arrak 
lyckades alldeles utmärkt. Han fick ihop 81 p. på 
lördagen. Ett första pris och sedan på söndagen ett 
andra pris på 71 p. 
Grattis till Torsten och Antoine.

Göran Eriksson
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Åseleutställningen
I årets utställning i Åsele var det 24 
hundar som visade upp sig. Vinnare av 
det fina priset som Mattis Lind skänkte 
till utställningen och hundburen som 
Jägarförbundet skänkte vanns av en och 
samma person nämligen 
Per Sjögren Lycksele. 

Mattias Linds Finskspets Luokanjarkas Tero blev 
BIS och BIS 2.a blev Norrbottenspetsen 
Bratthögens Rango ägare Peter Ahlqvist Dorotea. 

Mer resultat kommer att läggas ut senare.

Mattias Linds Finskspets Luokanjarkas Tero

Per Sjögren
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Utställning 
Borgsjö 27/4

Utställningen i Borgsjö blev ingen van-
lig ordinär tillställning, vädret visade 
sig från sin allra bästa sida och vilket 
gjorde denna dag till något alldeles ex-
tra för alla hundägare. Sura miner och 
tveksamma tävlingsnerver hade alla 
lämnat hemma för att istället träffas och 
trivas i den 20 gradiga försommarvär-
men med strålande sol och inte ett moln 
på himlen. 

Den tillreste mycket rutinerade domaren Stig 
Brännvall hade en grannlaga uppgift med de 12 
norrbottenspetsarna och 23 finnspetsarna i värmen. 
Hundarna var väl kanske inte lika nöjda med het-
tan och ett par trilskades rejält när det kom till att 
visa sina tänder vilket gjorde att det kunde dra ut 
på tiden att få sin hund bedömd, Stig tog dock det 
hela med ro och drack lite läsk mellan varven för 
att kyla ner sig.
Tandbortfall var för övrigt en anledning till att det 
blev klent med utdelning av CK. Men den som 
för övrigt hade en bra hund fick verkligen veta det 
också på alla sätt och vis.

Valpklassen vann Tajgans Nora som visades upp på ett 
förtjänstfullt sätt av en lite yngre handler, kul, vi gamlingar 

får nog se upp i framtiden.

Konkurrensklass jaktklass nobsar

Lybergets Vera tar fart

Bland Norrbottenspetsarna lyckades Fanbyklackens 
Salix allra bäst och blev BIR utan konkurrens från 
någon i tik eftersom tyvärr ingen av dem lyckades 
erövra något CK.
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Sörlidbäckens Jalapeno mäts 

Det är inte så lätt att springa rätt, 
Vardos Satu ger allt för att hänga 
med sin handler. 

Även norska deltagare fanns i startfältet
 

Stig förklarar och berättar... 

En ny bekantskap, trevligt 

När BIS skulle koras så ställdes Fanbyklackens 
Salix mot BIR tiken Korsfjellets Salla, Salla drog 
det längre strået och Salix slutade som BIS2. Grat-
tis Per-Ove Bergman och Mats-Erik Larsson.
 

Stort tack till alla som slet hårt för att sy ihop detta 
”de luxe” arrangemang och såg till att det blev så 
fantastiskt bra, speciellt stort tack till Sten Håll 
som raggat verkligt fina priser även denna gång.
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Rapport 
från Mellansverige

Valptider
Aaaah, äntligen är vintern slut och vi 
kan börja på ny kula! För egen del känns 
det ovanligt bra nu när man har fått en 
valp i huset igen. Ja jäv..r nu ska det bli 
åka av, så känns det. 
Nog är det väl så för många av oss, att 
när hundarna börjar bli gamla och 
tävlingsmomentet jaktprov/utställning 
inte längre finns med i bilden, så liksom 
avtar intresset och man börjar fundera 
varför man håller på.

Nu är det helt annat, man börjar fantisera om jakt-
provsettor och championater hit å dit, jaktresor och 
inköp av nya prylar samtidigt som man försöker få 
pli på illbattingen, åka ut i skogen, sköta jobb och 
gu vet allt.
Jobbigt med valp, javisst men faan så roligt det är. 
Man mår bra av att ha valp! Samtidigt kan man bli 
skrämd och väldigt orolig som här om dan. Snön 
hade försvunnit från gräsmattan och solen sken 
som om det var mitt i sommaren. Själv satt jag i 
en solstol och myste, gammelhunden låg på gräset 
och bara njöt medan valpen sprang runt och lekte 
med kottar. 
Medan jag talade i telefon så såg jag att valpen 
sprang förbi med en blomma i mun och jag tänkte 
var hon hade fått tag på den men brydde mig inte 
så mycket. Tio minuter senare börjar valpen spy och 
inom en kvart hade hon spytt både ute och inne 
minst 6-7 gånger till. Det var då jag kom att tänka 
på den där blomman. Samtidigt kom frun hem så 
jag frågade henne vad det var för blomma valpen 
kunde tänkas ha fått tag på.
Påskliljorna som jag kastat i komposten (inhägnad 
av pallkragar) kanske sa hon. Ja en sån var det hon 
hade kunde jag förnimma ur tanken. Påsklilja sa 
hon igen, är det inte dom som är giftiga? Vid det 
laget hade valpen piggnat till och sprang runt å 
härjade som vanligt igen men jag gick ändå in och 
googlade på påsklilja och hund. 
Det blev en ångestfylld läsning! Njurarna slås ut 
och katter som ätit Påsklilja hade ytterst svårt att 

överleva, hundar likaså om inte behandling sattes in 
i tid. Ååå fy farao, ju mer man läste ju mer kändes 
det som om en rem drogs åt över livet och till slut 
fick man knappt luft. 
Först av allt förbannade jag ”kärringen” (de gör jag 
alltid när nåt är fel :)) som kastat sånt skit åtkom-
ligt och sen mig själv för att jag inte tagit av valpen 
blomman när jag såg det. Sen kastade jag mig på 
telefon och ringde jourhavande veterinär.
Det var med en lättnads suck hon kunde lugna mig 
med att det varit bra att valpen spytt så häftigt och 
nu verkade pigg igen, men vi skulle i alla fall hålla 
ett öga på henne.
Den här gången gick allt bra men man inser också 
hur bräckligt allt är, inte bara för våra hundar utan 
även oss själva och den gamla klyschan om att njuta 
av livet medans man kan, fortfarande står sig bra.
Innan jag slutar kapitlet om valp så kan jag med-
dela att hon på skogsturen i går tog sitt allra första 
byte...en sork! 

Riksårsmöte
Som de flesta vet så var det vår tur att arrangera 
Riksårsmöte / Riksutställning denna gång.
För att testa lite nya tankar så bestämde vi att för-
söka genomföra både utställning och möte under 
samma dag, vilket tidigare aldrig skett. 

Till Riksmötet hade vi äran att kunna presentera 
kommunalrådet från Orsa, Marie Ohlsson som 
ordförande för mötet. Med säker hand klubbade 
hon i genom punkt för punkt och mötet flöt på 
utan några bekymmer. Enda stoppet blev då ny 
valberedning skulle tillsättas men en ajournering av 
mötet i samband med kafferast löste även det be-
kymret och nya namn kunde framröstas.

Det som kan nämnas var att Mellansveriges motion 
om att tre förstapris tagna på rörliga prov skulle vara 
kvalificerande till ett jaktchampionat, tyvärr inte 
vann gehör. Som det nu är, krävs minst en etta på 
utlyst prov och två ettor på rörligt. Andemeningen 
var att underlätta för områden med vargförekomst. 
Möjligheten att arrangera utlysta prov på ett säkert 
sätt, försvåras väsentligt när många hundar ska 
samlas på ett begränsat områden som etablerats av 
varg. Framtiden får väl utvisa om man kommer att 
se annorlunda på saken när fler och fler drabbats av 
samma öde.
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Glädjande nog så öppnar pejlanvändandet upp 
sig mer och mer. Provregelkommittéen har arbe-
tat fram ett förslag där pejlen får användas fritt av 
hundföraren, dock får inte domaren ta del av in-
formationen och döma därefter. Om hundförare 
påtalar för domare vad pejlen visar och upprepat 
försöker påverka domaren kan detta resultera i att 
provet stryks. Om dessa regler kan komma att gälla 
redan till hösten beror på om SKK godkänner för-
ändringen. 

En annan stor fråga var vem som skulle ersätta sit-
tande ordförande Lennart Jönsson då denne drab-
bats av sjukdom. Den som fick överta den posten 
var Roger Hedlund från Brunflo som ligger utanför 
Östersund. Om någon ska ha möjlighet att toppa 
Lennart Jönssons styrelsearbete så tror jag stenhårt 
på Roger. En toppenkille som gjort sig gällande i 
många av SSF,s angelägenheter och som tidigare 
gjort mycket goda insatser. Roger är inte bara be-
kant för de flesta lokalklubbar utan han är också se-
dan tidigare omtyckt, vilket borde bringa framgång 
för hela SSF. Lycka till Roger!

Vid avtackningen av avgående ledamöten fick Len-
nart Jönsson en inramad tavla för sitt formidabla
arbete som ordförande och om jag känner Lennart 
rätt så hoppas och tror jag att han snart är redo för 
nya uppgifter inom styrelsen.
Övriga avtackningar och prisutdelningar som av-
handlades finns att läsa om på annat ställe i tid-
ningen.

Riksutställning
En av anledningarna till att ha utställningen samma 
dag som Riksmötet var att om möjligt få fler an-
mälningar om man minskade ner antalet dagar man 
behövde vara borta. Samtidigt öppnade man upp 
för fler åskådare, då de ändå var på plats. 
Vi förstod att det skulle bli en hektisk lördag för 
alla som var inblandade och samtidigt en chansning 
om det skulle vara möjligt att genomföra allt under 
en dag.
För att gardera oss att hinna med hade vi engagerat 
två domare, en för Finnspetsarna och en för Nob-
sarna. 
Detta var något som vi i tidigt skede nästan fick lite 
skrämselhicka över då anmälningarna till utställ-
ningen till en början såg skral ut. 
Under de sista två veckorna började anmälningarna 

droppa in i lite bättre takt och dagarna innan sista 
anmälningsdag så plingade det i mailboxarna gan-
ska rejält. 

Det slutade med att det blev över sextio hundar och 
den första skrämselhickan över för få anmälningar 
kom på helt på skam. I stället började vi oroa oss 
om domarna skulle hinna med innan Riksmötet 
skulle börja. 
En mängd fina priser lottades ut bland deltagarna, 
klassvinnarna fick pokaler och slutsegrarna förära-
des med var sin veckas jakt på Orsa Besparingsskog, 
vilken består av ca 80 000 ha så gott om plats borde 
finnas. Gratis patellaundersökning fanns också att 
tillgå under dagen.
Ett stort tack är vi skyldiga till domare, veterinär, 
ringsekreterare och övriga hjälpredor som gjorde ett 
så gott arbete att det resulterade i att tillställningen 
fungerade fullt ut och alla kunde komma i tid till 
Riksmötet under eftermiddagen! 

Våra planer att ha hundutställningen i samband 
med Jakt & Fiskemässan i Grönklitt  gick i stöpet 
då mässan tyvärr blivit inställd. I stället kommer 
den att ske vid Orsa Ishall den 9 augusti! Välkomna 
dit!

Till sist vill jag bara uppmana er om att starta på 
något/några av höstens jaktprov!
Om du aldrig tidigare varit med...ingen fara! Jag lo-
var att du blir väl omhändertagen och vi hjälper till 
med allt du behöver veta.

Om jaktprov och utställning finns mer att läsa i 
separata annonser!

Skön sommar! Ronney Skoog

BG Milla
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Varför sitter fåglarna 
olika för olika hundar?
Ofta när jakten misslyckats 
kommer vi med påståendet att idag 
ville inte fåglarna sitta. Hunden 
tog upp flera fåglar men inte någon 
träade. Sällan eller nästan aldrig 
får man höra: ”hunden tog upp 
flera fåglar men lyckades inte få 
någon att träa!”  ”Flera fåglar 
träade men hunden lyckades inte 
att få någon att sitta tryggt”.

Har man som undertecknad jagat med 
skällande fågelhund i över 50 år, upptäcker 
man att hundarnas förmåga, att få fåglar att 
träa och sitta tillräckligt tryggt för hunden, 
är väldigt varierande. Olikheterna vad gäller 
dessa egenskaper mellan olika hundar kan vi 
inte avgöra under någon jakttur eller vid några 
jaktprovsstarter.  Utan för att få en objektiv 
bild måste man jaga under flera år och under 
olika betingelser med samma hundar.  I den 
här diskussionen utesluter vi givetvis sådana 
uppenbara fel, som att hunden hoppar mot 

trädstammen eller krafsar på densamma. 
Samma sak att hunden är för snävsökt för 
att få fågeln intresserad av att träa eftersom 
den redan är störd av provgruppen. Enligt en 
Norsk undersökning på fåglar och skällande 
fågelhundar med sändare, så blev vissa 
varska fåglar störda av provgruppen redan 
på upp till 200 m:s avstånd.

Vad utmärkte de bästa jakthundarna man 
ägt jämfört med de användbara men mera 
medelmåttiga? Naturligtvis har det funnit 
skillnader vad gäller ren jaktlust och fysisk 
kapacitet, men när summeringen görs så slår 
det en hur ofta fåglarna träade och satt tills 
man kom inom skotthåll. Vad beror nu detta 
på?

I de första provreglerna som vi använde 
hette detta moment: ”Uppförande vid skall, 
kvarhållande och markering av fågel”. Detta 
stora moment innehöll inga tidsaspekter om 
hur länge en fågel skulle sitta för hunden, 
utan var enbart en beskrivning över hur 
den idealiska hunden skulle uppträda vid 
skallträdet under skallgivningen för att få 
maximal poäng. Hur länge ståndskallet 
pågick verkade vara av underordnad 
betydelse. Jag har haft åtminstone ett par 
hundar vars uppträdande under skallträdet 
var helt exemplariskt, utan att de för den 
skull vara några som helst framstående 
”kvarhållare”. För några hundar har man fått 
stå och hålla tummarna och hoppas att fågeln 
ska träa, för andra hundar har detta hela tiden 
varit självklart.
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Vissa undersökningar tyder på att skallets 
täthet påverkar kvarhållandet genom att 
ju tätare skall desto säkrare kvarhållande. 
Jag skall inte förringa en sådan omfattande 
undersökning, utan den är säkert sann om 
man ser det över en större population hundar. 
Min bästa hund vad gäller kvarhållandet 
hade ett mycket tätt och välklingande skall. 
Det är bara det att min näst bästa hund i detta 
avseende hade ett glest ganska raspigt skall. 
De övriga med sämre kvarhållanden hade 
normala finnspetsskall både vad gäller täthet 
och skallton.

Hur kommer det sig att vissa hundar får 
fågeln att träa nästan jämt, nu räknar jag 
inte in de överkänsliga hundar som alltid 
kommer till ”skall” och som domaren kan 
ta till ett hörselkonstaterande på, utan stabila 
ärliga hundar. Fågeln har då inte hört ett enda 
skall så det kan inte ha med skallgivningen 
att göra, utan att det måste vara något annat.

Här har man framfört olika teorier. Ett snabbt 
upptag direkt i vind som chockar fågeln 
skulle medföra att den inte hinner planera 
flykten utan flyger i panik till närmaste träd. 
Den andra teorin är den motsatta, att hunden 
nalkas fågeln relativt långsamt utefter fågelns 
spår. Det är efter spåret fågeln förväntar sig 
ett angrepp från något rovdjur. Den hinner 
alltså förbereda flykten och platsen där den 
skall slå till i trädet och när den väl nått sin 
plats för flykten är den trygg.

Vad gäller kvarhållandet är min personliga 
teori att vissa hundar har övertoner i skallet, 
vilka vi inte är kapabla att höra, men som 
fågeln hör och blir irriterade på och därför 
sitter sämre. Det är svårt att finna någon 
annan förklaring. Det starkaste exemplet 
på ett bra kvarhållandet var en gammal 
tjädertupp som träade i full storm. Den satt 
i en grantopp och var tvungen att då och då 
slå med vingarna för att kunna sitta kvar. När 
jag väl fått rent skotthåll var jag tvungen att 
ligga och vänta in granens svängningar innan 
det gick att skjuta. Från början trodde jag 
att det var en dum ungtupp, men det visade 
sig vara den största gammeltupp jag hittills 
skjutit.

Att olika fåglar vad gäller ålder art och 
kön har olika benägenhet att sitta för en 
enskild hund torde vara allom bekant. 
Orrar överlag räknas som opålitliga vad 
gäller kvarhållandet. Unga tjädertuppar 
som de mest pålitliga. Järpar sitter bara om 
hunden markerar diffust, justerar hunden 
markeringen så flyger de. Den kände 
gamle finske jaktboksförfattaren Ludvig 
Munsterhjelm ansåg att den vuxna orrtuppen 
var det ädlaste viltet för trädskällaren. Hund 
som klarade av att ta flera förnyade ståndskall 
på samma orrtupp tills tuppen tröttnade och 
satt kvar är enligt Munsterhjelm exempel på 
den yttersta förmåga en skällande fågelhund 
kan visa upp!

Att en enskild fågel inte sitter för en viss hund 
kan med andra ord aldrig gälla generellt, 
utan endast för den specifika hunden. En 
del andra hundar hade troligen nått ett bättre 
resultat under samma omständigheter.

Vi höres! 
Staffan Forsslund.
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Det blev finsk seger på 
Kalixutställningen
Årets Kalixutställning innebar ett litet 
jubileum eftersom det var den tret-
tionde i ordningen sedan starten 1984. 
Det skulle egentligen ha varit den tret-
tioförsta, men vi fick ställa in1997, 
beroende på alltför få anmälda hundar.

Domare för dagen var Ulf Ottosson från Arjeplog, 
som gästade Kalix för första gången. Intresset för 
årets utställning var ganska svalt och bara 23 hun-
dar var anmälda. Trots att vi hade så få anmälda var 
andeln nobsar den högsta någonsin och tre nationer 
fanns representerade i startfältet. Att vi har finska 
besökare hör till vanligheten, men i år fanns des-
sutom två norska hundar på plats.

Först ut i ringen var nobsarna som fördelade sig på 
fyra hanar och fem tikar. Det blev till slut den fin-
ska championhanen Kaikenriistan Ruuti som stod 
mot Ulriksdalsskogens Tess, där hanen, en mycket 
vacker representant för sin ras, stod som segrare.

De finska spetsarna, fjorton till antalet, var jämt 
fördelade på könen. Även om dom var få var det 
många fina hundar. Särskilt hanarna, där alla som 
kunde bedömas fick tävla om bästa hane och det var 
fyra mycket fina hundar. Efter en stunds funderande 
gav domaren till slut segern till öppen klass hun-
den Birk före Akroyd´s Lintu. Man fick intrycket 
att domaren hade lättare att bestämma sig när det 
gällde tikarna där den finska championtiken Kotiro-
van Mari vann. Hon vann även BIR.

Därefter var det dags att utse årets Best in Show och 
det var två granna representanter för sina respektive 
raser som ställdes mot varandra. Efter en stunds 
funderande förklarade domaren att han bestämt sig 
och gick fram till tiken och förklarade henne som 
segrare.
I och med dagens resultat blev två hundar svensk 
champion. Det var Akroyd´s Lintu som ägs av Dan-
iel Wikman Myrestam från Svensbyn och Juha Ko-
rvanens tik Kotirovan Mari som nu kan titulera sig 
svenska utställningschampions.

Till slut ett tack till domare och ringsekreterare för 
ett mycket gott dagsverke och nu blickar vi fram 
mot nästa års utställning, där vi förhoppningsvis 
kan samla ett betydligt större startfält.

Kotirovan Mari, med mycket nöjd matteEn nybakad utställningschampion – Akroyd´s Lintu
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Resultat Kalixutställningen 2014
Norrbottenspets
Kaikenriistan Ruuti  Heini Lehisto, Uleåborg.  Fi. E, 1jkl,1bhkl, cert, BIR
Koivonevan Jiertta Beate Broström, Storslett. No. VG, 2junkl
Svanamyrans Nora Bo Davidsson, Luleå VG, 1junkl
Ulriksdalskogens Tess Liz Bertholdsson, Kåge E, ck, 1btkl, BIM
FI Uch Kaikenriistan Noki Marko Herraniemi, Uleåborg.  Fi. VG, 1jkl
Finsk spets
Birk David Hökfors, Luleå E, ck,1ökl, 1bhkl, BIM
FI Jch Jahtitaigan Rellu Errkki o Arto Uutela, Rovaniemi. Fi.  E, ck,2jkl, 3bhkl
Akroyd´s Lintu Daniel Wikman Myrestam, Svensbyn E, ck,1jkl, 2bhkl, cert
SE Uch Jch Maximus Tord Isaksson, Kalix-Nyborg E, ck,1chkl, 4bhkl
Tuuli Rolf Lindström, Ragvaldsträsk E, 1junkl
Blåkölens Diza Arvid Lundkvist, Skellefteå VG, 1ukl
Tallens Kiri Kid Benny Eriksson, Vuollerim E, 2jkl
FI Uch Kotirovan Mari Juha Korvanen, Sodankylä.  Fi. E, ck, 1jkl, cert, BIR
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Nordiska Mästerskapen 2014
    - där Sverige i år står som värdland

NM kommer  att gå av stapeln i Idre den 4-5 oktober 2014

Samling på fredag den 3 oktober. Tider kommer senare. I stort så går provet i samma marker som 
Skallkungen 2013, fantastiska marker med många reservatskogar. Provet går på SSF Mellansveriges 

marker. Deras markansvariga kommer att ta fram minst lika bra marker som inför Skallkungen. 
Detsamma gäller boende och mat.

Provledare blir Lauri Keränen SSF-G och Kjell Velam SSF Mellansverige

Ansvariga för hela arrangemanget från SSF är 
Lennart Jönsson och Jan Andersson ifrån Jaktkommittén

På www.tradskallare.se kommer att läggas upp en länk till NM:s hemsida. På denna sida kommer 
all aktuell info att läggas upp, info om startande ekipage, och här kommer också helgens resultat 
efter varje genomförd provdag. Resultat kommer att läggas ut så snart dagens prisutdelning på 

plats är klar. 
Nu vill vi ha hjälp med att sälja annonser och kennelnamn på provytor!

Annonspriser NM 2014 

Programblad och en annons i Ståndskall:
Helsida 5.000 kr • Halvsida 3.000 kr • 1/4:s sida 2.000 kr 

Programblad och en annons i Ståndskall samt hemsidan: 
Vald annonsstorlek + hemsidan 1 000 kr 
Banner hemsida helår: 
2 000 kr 

Kennelnamn på provyta och sponsornamn i programblad samt Ståndskall: 
300 kr

Vad gäller namn på provytor så skynda på! Inte många finns kvar!

Upplysningar och info

Lennart Jönsson 
Mail: jonssonsel@telia.com
Tel. 070-657 673 8

Jan Andersson  
Mail: jaaan@live.se  
Tel. 070-597 35 50

Vi vill hälsa alla startande och funktionärer 
välkomna till Idre!

Lennart och Janne
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Kälabäckens Mysan poserar framför 
sin föregångare Hertsökullens Tindra, 

målat av Kaj på Höjda.
Foto: Torbjörn Österman, Gåxsjö

Alla pristagare på Riksårsmötet 2014: Göran Eriksson, Thommy Svevar, LArs Lindgren, Miranda Fringa, Daniel Bykvist



Specialklubben 
för Skällande Fågelhundar

BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806 
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
 
RIKSSTYRELSEN
Ordförande 
w e-post: pauliden@hotmail.com 
Vice ordförande  
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör 
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20 e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com
Ledamot 
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot 
Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com
Ledamot 
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola, tel: 070-303 78 49  e-post: a-lars-@hotmail.com

Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, 
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas. 
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets: Johan Lehmivaara - Norrbottenspets: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, tel: 0981-10044, 076-111 49 05, e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com 
Magnus Törkvist, Kungsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-295 11 36, e-post: magnusjakt@hotmail.com
Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 070-267 20 20 e-post: matti.torvela@metso.com 
Norrbottenspets, täckhundsanvisning: 
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 korpilombolo, tel: 0977-10233, 070-579 37 65 e-post: assar.tieva@mejl.se
Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com
Bengt Wahlin, Mycelievägen 48, 903 39 Umeå, Tel: 070-585 56 55, e-post: bassbengt@yahoo.se 
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Medlemskommité 
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com 
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com 
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 0651-165 17 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se 
Exteriörkommitte 
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24  e-post: jensing@telia.com 
Redaktör för Ståndskall 
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se 
Webbansvarig
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola tel: 070-303 78 49, e-post: a-lars-@hotmail.com
Valberedning sammankallande 
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
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Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08  e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601, 962 69 Jokkmokk, tel: 0971-310 17 / 070-548 52 54, e-post: gunillafalk7@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel: 0910–58 05 20 e-post: l.michael.holmberg@telia.com 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ord: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, e-post: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tord.isaksson@ncc.se 
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se 
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelvägen 34 C, 933 31 Arvidsjaur tel: 070-675 33 39, e-post: gunillas65@hotmail.com 
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com 
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 0953-205 22 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel: 0941-664 81 e-post: markusson_martin@hotmail.com 
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad, tel: 0660-73138, e-post: jensing@telia.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson Silsjönäs 115 880 50 Backe, tel: 0624-40015, e-post: ulfochsonia@outlook.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com 
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se  
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 0684-303 46, 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com 
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com 
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 0651-165 17 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik. tel: 0703-33 03 88 e-post. staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 0651–472 01, e-post. ka.karlsson@hotmail.com 
Mellansverige
Bankgiro: 5261-2942
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88 / 070-226 02 93 e-post: gb.sinders@telia.com 
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20e-post: tl@inkopssupport.com 
SydsverigePostgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 Saxdalen, tel: 070-311 12 74 e-post. styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Mattias Kähäri, Hagsandsvägen 13, 772 90 Grängesberg, tel: 072-588 61 41 e-post: m.kahari@hotmail.com
Kassör: Liselott Lindqvist. Irsta Prästgård 7. 725 97 Västerås, tel: 021-221 92 e-post: lise-lotte.lindqvist@ica.se 
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I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Loukanjarkas
Tero

Jalle
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