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Ledare

Innehåll Nr 3 • 2009

Jag tänker ta tillfället att
presentera vem jag är, vald
till er nya ordförande.
Jag heter Lennart Jönsson
och är gift med Ewa
Widstrand som är exLennart Jönsson
teriördomare på våra raser samt Polarhundar.
Tillsammans har vi två vuxna barn. Vi bor i en by
som heter Kaxås, ligger 6 mil norr om Östersund i
Krokoms Kommun.
Jag är till yrket installationselektriker och driver sen
1990 ett eget Elinstallationsföretag som jag då tog
över efter min far.
Min debut inom trädskällarjakt var 1983 med en
Norrbottenspets som hette Letty, En liten ”jaktidiot” som jagade allt med större energi än kvalitet,
vid sju års ålder konstaterades katarakt, ett snabbt
förlopp gjorde att hon var så gott som blind ett år
senare. Har hunnit med fyra Finska spetsar efter det.
Genom åren har även fyra Flatcoated Retriever funnits vid sidan om spetsarna. Jag har tidigare varit
aktiv inom SSRK J-H, dels i styrelsen, och inom
jaktprovsverksamheten för Spaniel och Retriever.
Sen några år tillbaka har jag förmånen att få vara
ordförande för SSF J-H, ett arbete som varit mycket
utvecklande, tack vare ett härligt gäng med funktionärer som alltid ställer upp, framför allt de som
lägger ner massor med tid till att ta fram marker till
våra prov. Jag är även jaktprovsdomare och provledare.
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Extra fullmäktigemötet i Åsele den 13 juni
Här vill jag kort beröra några punkter som information till våra medlemmar.
Detta extra fullmäktige möte som på sitt sätt är en
historisk händelse i SSF:s historia, då det enligt vad
jag fått fram, aldrig tidigare ägt rum. I lika stor utsträckning är det också en tragisk händelse för vår
klubb och dess medlemmar.
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Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.

Omslagsfoto: Valpen Neo (Gordon)
Ägare/foto: Markus Jatko


Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2009...................... 10 februari.............................................15 mars
2/2009 ..................... 10 maj . .................................................15 juni
3/2009...................... 10 augusti..............................................15 september
4/2009...................... 10 november.........................................15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

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

Vill du bli medlem
Kontakta kassören i din lokalklubb.

Adress och telefonnummer hittar du på sista uppslaget i denna tidning.

Din Ståndskall till ny adress?
För att inte missa nästa nummer, adressändra då direkt till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp
Tel. 0293-127 02, e-post: 097310280@telia.com


De av oss som satt i den gamla styrelsen, har tillsammans med de nya styrelseledamöterna, beslutat att
inte röra om mer i det som varit utan att vi deklarerar en nystart för SSF.
Vi ska villigt erkänna att flera av oss velat gå vidare
med en anmälan till SKK, med flera av de rykten
och skrivelser som florerat bland annat på det forum
som finns på Riks hemsida.
Men för klubbens bästa, och arbetsro inför framtiden så stryker vi nu ett stort streck över allt gammalt groll som varit.
Sker i framtiden försök till sabotage av styrelsens
eller dess kommittéers arbete, kommer ärendet att
skickas vidare till SKK för utredning.
Hör ni rykten, ring oss i styrelsen, så ska vi försöka
ger er de fakta vi har.
Så här långt känns det mycket tryggt att arbeta vidare, i det som jag känner en styrelse bestående av
ett antal individer som var och en driver sina frågor
fram tills beslut, men som när beslutet är fattat,
ställer sig bakom det i majoritet fattade beslutet.
Att man som styrelsemedlem kan arbeta för en linje
som man kanske personligen inte är för, men är ett
majoritetsbeslut i en styrelse, är en förutsättning för
att en styrelse inte ska drabbas av handlingsförlamning. Vi har högt i tak, konstruktiva åsikter och det
finns en bra spridning på kunskaper, en fördelning
av båda våra raser, samt en mycket positiv vilja att
lägga allt gammalt bakom oss och arbeta framåt.

Ledare forts.
Det faktum att ett fåtal av klubbens medlemmar,
lyckas med att sprida sådan kritik och rykten att
den då sittande styrelsen till slut blir så handlingsförlamad och inte ser någon annan utväg än att utlysa ett extra fullmäktigemöte är mycket allvarligt.
Riksklubben och framför allt våra lokalklubbar har
i och med detta drabbats av stora kostnader som ingen haft med i sin budget.
Noteras bör att den av valberedningen föreslagna
styrelsen valdes utan omröstning på en enda delegat samt att ingen av de närvarande delegaterna
och medlemmarna valde att yttra sig. Detta trots
att fullmäktigemötet beslutade att alla närvarande
fick yttra sig. Huvuddelen av de som riktat skarp
kritik mot delar av styrelsen samt årsmötet i Harsa
var närvarande!
Valberedningens arbete med att förankra sitt förslag
till styrelse bland våra lokalklubbar samt presentation inför den extra stämman fick beröm av SKK:s
representant Sara Nordin.
Mötet flöt på tack vare de professionella personer
som satt som mötesordförande och sekreterare,
dessutom hade vi närvaro av SKK i form av Sara
Nordin från SKK:s Föreningskommitté.
En erfarenhet att ta med sig till kommande fullmäktigemöten är att vi har en del att lära vad gäller mötesteknik och rutiner vid fullmäktigemöten.
Ett stort tack till Mötesordförande, sekreterare och
SKK:s representant.

Lennart Jönsson
Ordf. SSF.

Utställningar 2009
28 november

Luleå

Nedre Norrbotten

28 november

Vemdalen

Jämtland/Härjedalen

6 december

Matfors

Medelpad


SSF Nedre Norrbotten inbjuder till:

Domarutbildning

Tid och plats bestäms senare i samråd med intresserade.

Intresseanmälan göres till:

Anmälan till Thore Öhgren Borgarg. 11 A 93331 Arvidsjaur Tel: 0960-216 39

Hundutställning i Vemdalen
Lördagen den 28 November
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till
utställning för Finsk- och Norrbottenspets.
Plats: Vemdalen.
Domare: Thomas Eriksson Håknäs.
Anmälan och upplysningar:
Senast Fredag den13 November till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal.
Avgifter: Valpklass 4-9 mån & Championklass gratis. Övriga klasser 250: -.
Anmälningsavgift: Sätts in på lokalklubbens Pg:13 70 11-3.
Obs! Jakthundsklass är från 15 mån fylld dagen före.
Servering samt lotterier med fina priser.
Två dagars jakt inkl. boende med självhushåll på
Holmen Skogs fågelmarker lottas ut på startnumret.

Välkomna!

Patellaundersökning
Jag försöker göra en ny uppdaterad
lista på veterinärer som har behörighet att undersöka patella.
Jag hoppas på er hjälp att utöka listan och
uppmärksamma mig om det är några felaktigheter i listan.
Listan finns på J/H forum:
www.skucku.se/forum
Thomas Jonsson
Pärlskogens Spana
Foto: Gunilla Falk



Aktivitetsdag i Åsele
Aktivitetsdag
SSF anordnade i samarbete med Studiefrämjandet
med Martin Markusson i spetsen en aktivitetsdag i Åsele den 16/5. Arrangemanget hölls i
Brukshundsklubbens fina lokaler. Deltagarantalet
blev 25 och vi startade med en kopp kaffe innan
Berith Nordin höll en teorilektion om utställning och sedan genomförde ringträning för både
hund och förare. Martin stod för kökstjänsten
under dagen och stekte hamburgare och kokade
korv för hungriga magar. Efter lunch föreläste
Tomas Eriksson Umeå om hundens utseende
och funktion. Det var otroligt informativt och
lärande och vi tackar särskilt för detta.
Höstens jaktprov
Därefter informerade Ann-Kristine Persson om
höstens jaktprov och hur anmälan görs samt
hanteras.
Vi vill till sist tacka alla medverkande
Åselegruppen

Tomas Eriksson Umeå föreläser om hundens anatomi

Aktivitetsdag i Åsele

Deltagarna

7

En hund med flytväst och en utan. En lina kan vara bra att ha om man vill ha mer kontroll på hunden.

Simträna hunden!

behov. Det kan vara ganska krävande att ro båten
även för husse om tiderna går över 30 minuter, hundar simmar i regel med god fart!

Experter hävdar att ett simpass på 30 minuter i vatten motsvarar cirka två timmars
cykelträning i 15 km/tim!

Syreupptagning
Hundar behöver i regel ingen träning med inriktning på att höja syreupptagningen, de har redan en
syreupptagning som är nästan tre gånger högre än
människans. Begränsningarna ligger oftast på ett
annat plan.

Alla väder
En stor fördel är att simturer kan göras även heta
sommardagar och skulle hunden vara drabbad av
någon hälta eller liknande ger simturen en behaglig
rehabiliteringsträning.
Många jägare cyklar med sina hundar och i inledningen av uppbyggnaden bör de cykla långa pass i
ett makligt tempo. När man närmar sig jaktsäsong
ska man öka tempot och minska sträckan d.v.s. intervallträning. Många kortare pass på cykeln i högt
tempo där man växlar fart ger en mer allsidig träning än glesa maratonpass.
Många menar dock att simträning är det mest effektiva sättet att få jakthunden i god form. Simträningen bör ej genomföras i allt för kallt vatten eftersom
hunden kan bli nedkyld.

Skottfasthet... träna?!
En kompis till mig som äger en hund av annan ras
har tränat skottfasthet med sin hund... Jätteofta! Nu
är den skottberörd vilket kanske inte är så konstigt.
De hade samlat ihop ett helt gäng hundar och i
grupp kört skott. Några hundar med "ej skottfasta
förare" och en felaktig reaktion i gruppen fick jycken att gå i taket! Jag är inte förvånad...
Mina hundar får en 22 LR avlossad på en trygg plats
utan åskådare, händer inget är nästa smäll förhoppningsvis en fågel som landar efter ett ståndskall. Det
är en oerhört positiv trigger för hunden och skottet är från den
dagen hundens
bästa vän! Är
hunden skottberörd redan vid
första smällen är
det naturligtvis
knepigare.

Flytväst
Jag har testat att simträna mina hundar med flytväst
efter ett tips från en veterinär. Västen gör att hunden
får ett högre vattenläge som ska ge en behagligare
träning för hunden. Efter några simturer använder
jag inte längre västen på mina finskspetsar eftersom
de har ett naturligt högt flytläge, kanske är det pälsen som ger flytkraft? När simträningen inleddes
körde vi 5-10 minuter för att hunden skulle få vänja
sig, därefter trappades träningen upp efter hundens

Göran H
Molly



Hundutställning i Luleå
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för
Finsk spets och Norrbottensspets i Luleå

Lördagen den 28 november 2009
Plats: Se annons på hemsidan, samt informeras i samband med anmälan
Domare: Vakant
Tider: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00
Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser
Anmälan: Skriftligt senast 13 november till:
Per Lundgren, Hemvärnsgatan 18, 933 33 ARVIDSJAUR
Tel: 0960-105 07, 070-664 95 70
Anmälningsavgifter: Valpklass och veteranklass: 100:Övriga klasser: 300:Insättes på bankgiro 393-7711- i samband med anmälan.
Servering! Välkomna till Luleå!

Skallkungen 2009
Skallkungen 3-4 oktober går i Storuman

Följ ekipagen på: www.tradskallare.se
Styrelsen Västerbottens Lappmark

Grattis!

SSF Medelpad inbjuder
jaktprovsintresserade till

Domareutbildning

Kjell Rosberg
Sorsele fyllde
80 år 23/6

Intresseanmälan görs till:
Kjell Pettersson,
0691-663220 / 0703-989819
Bengt-Olof Norberg
060-25444 / 070-6313298

Styrelsen Västerbottens

Välkommen! SSF Medelpad


Ett tydligt exempel på det är Norrbottenspetsen
Grenjeholens Kita som under Malungsutställningen
tog hem hela tillställningen och förärades med en
segerbuckla. Grattis till Kjell Welam och hans Kita!
Grattis även till den snygga Finska spetsen
Röjbackens Tessa som med sin husse Jan Magnusson
blev slagen på målsnöret och fick nöja sig med att
bli bästa Finnspets. Mer om hundutställningen
finns att läsa under separat artikel.

Rapport från

Mellansverige
Då var det äntligen dags igen. Premiärdagen närmar
sig med stormsteg och det är nu man får kvittot
på vad cykelträningen har gett. Någon har till och
med kanske gjort ett eller annat tjyvsläpp eller haft
”oturen” att hunden smitit.
Det är i alla fall en rolig tid vi går till mötes, alla
förväntningar om bra fågeltillgång och duktiga
hundar finns nog i de flestas tankar. En oroskänsla
som förföljt mig ända sen den första regndroppen
föll i början av juni har varit svår att skaka av sig.
Efter de första trevande dropparna har regnet mer
eller mindre dränkt markerna under sommaren och
lågtrycken har i stort sett avlöst varandra nästan
hela tiden.
Kan verkligen några kycklingar ha överlevt, frågar
man sig? Svaren får vi inom några veckor när detta
skrivs.
Något som man oroar sig för ännu mer är var nya
vargetableringar ägt rum. Det är vida otäckare att
tänka på än dubbelt så mycket regn. I takt med
att vargen sprider sig kommer pejlfrågan allt mer i
fokus och min övertygelse är att reglerna för användande av pejl inte är långt borta.

Senaste helgen har varit hektisk för SSF Mellansverige
då vi samtidigt med Malungsutställningen även
deltog vid den stora jakt och fiskemässa som hölls
vid Grönklitt i Orsa. Mycket folk i rörelse och vår
monter blev glädjande nog besökt av både gamla
och förhoppningsvis, nya medlemmar. I alla fall rapporterades att ett antal ickemedlemmar bestämde
sig för att gå med i vår hundklubb.
Om det ska bli ett årligt återkommande arrangemang för vår del, finns säkert en hel del förbättringar man kan göra. Förutsättningen för att
kunna vara med i fortsättningen, är nog att man
tillsätter en kommitté som får hålla i hela arrangemanget och jobba fram lämpliga ”runtomkringgrejor”. Vi skickar varmt tack till de medlemmar som,
från både när och fjärran kom till Orsa, Grönklitt
för att hjälpa till under dessa dagar. Utan er hade
det varit en omöjlighet att genomföra mässan, än
en gång, tack!

Hundutställningen i Malung har precis avverkats
och glädjande nog blev deltagarantalet betydligt
bättre än under fjolåret. Ett historiskt trendbrott
inträffade, för mig veterligt, har då aldrig antalet
Norrbottenspetsar överträffat Finskspetsantalet i
deltagarlistan?
(I det sammanhanget är vi nog ett tack skyldiga,
till en Skånsk Vidar och hans lika trevliga husse
Mattias, som jag senare hade nöjet att träffa.)
Det verkar som om allt fler insett förtjänsterna som
finns i vår inhemska ras, vilket också allt mer kommer att synas på jaktprovsresultaten framöver. Bäva
månde de som tidigare hårdnackat småflinat på läktarna och jag är alldeles säker på att det kommer
att fastna en och annan kaffeslurk på tvären ute i
buskarna när resultaten ska räknas samman under
de kommande åren.
Nåja, skämt åsido. Det är ju så att rasen de senaste
åren gjort stora framsteg både exteriört och jaktligt
och ju fler individer det finns i en ras så blir det
naturligtvis förbättringar.

Intresset för höstens utlysta jaktprov verkar ha varit enormt stort och flera av proven blev i ett tidigt
skede fullbelagda. En del av proven har dock platser
kvar, så ring anmälningsmottagarna och hör efter!
Sedan finns ju alltid möjligheten att gå ett rörligt prov. Skicka in din anmälan till Arne Åhs för
höstens rörliga prover, för det är inget som hindrar
att du går fler prov än ett!
För mig finns nu inget annat att tillägga än att önska alla en skön höst med många bra jaktdagar.
På återhörande!
Ronney Skoog
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Nya hemsidan

www.tradskallare.se
Anmälningsblankett
för jaktprov och utställning finns på:

www.tradskallare.se

Nu finns en ny anmälningsblankett för jaktprov och
utställning i pdf-format på vår hemsida.
Blanketten kan ifyllas på skärmen.
Läs gärna guide för ifyllande.
Du som inte har tillgång till internet kan vända sig till sekreteraren.

Nyhet!
T-shirt färg jägargrön med logga på vänster
bröst enligt bild pris 125:- + porto
Vi har även:
• Injagningskompendium,
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

Kepsar

Nyhet!

Tryckt logga!
Kamoflagekeps m. ansiktsskydd
Pris: 150:- + porto
Beställning via telefon:
Tommy Jonasson
Tel. 070-226 36 59

E-post: standskall@it4unet.se
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Många trotsade regnet för...

SSF Medelpads familjedag
Familjedag
SSF Medelpad arrangerade en familjedag den 1:a
augusti. Platsen var Viksjö jaktskytteklubbs anläggning. Trots ihärdigt regnande mötte omkring 30
deltagare upp.
På programmet var det ”skyttetävling” med 22:a
som vanns av Micke Åsman, hagelskytte med instruktör, ringträning och information om jaktprov.
Vid grillen diskuterades fågeltillgång och allt annat
som hör jakten till…

nell
Mats-Ola Sche

banan.

userad på trap-

är 100%-igt fok

Skjutinstruktören

Jonas Moberg

Katarina och Sa

tprov till?”

instruerar…
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”Hur går ett jak
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Historisk
Malungsutställning

BIS
Slutsegrare och därmed BIS blev Norrbottenspetsen
Grenjeholens Kita ägd av Kjell Welam, Äppelbo.
Bästa Finska spets blev Röjbackens Tessa ägd av
Jan Magnusson, Östra Ämtervik. Bästa valp blev
Norrbottenspetsen Ejje ägd av Peter Lövgren,
Åmotfors. Vi gratulerar segrarna i respektive ras och
klass och önskar dem lycka till under kommande
jaktsäsong.

2009-08-08

Nu har det hänt det vi aldrig trodde skulle hända
nämligen att fler Norrbottenspetsar än Finska
spetsar deltog i vår utställning. Totalt deltog 17
Norrbottenspetsar och 15 Finska spetsar vilka
bedömdes av Britt-Marie Nordquist på ett uttömmande sätt och med bra redogörelse ut till publiken
för respektive hund.

Resultat
Fullständiga resultatlistor finns tillgängliga på vår
hemsida www.ssf-mellansverige.se.

Utställningens gång
Innan utställningens början redogjorde våra ringsekreterare för hur en utställning går till och hur
man på bästa sätt visar upp hunden i utställningsringen. Av tillslutningen att döma var detta initiativ vällovligt då det vällde in utställare in i ringen,
som ville delta i informationen.

Stort tack!
Vi vill rikta ett stort tack till InköpsSupport AB,
Leksand för sponsringen av vår verksamhet samt till
utställningsdeltagare, domare, ringsekreterare och
övriga funktionärer för en god insats.
SSF Mellansverige/Inge Groop

Vädret
Vi hade också tur med vädret, varmt men ingen direkt gassande sol. Det syntes dock på hundarna att
allt efter som dagen led så började svansarna hänga
mer och mer, något som domaren inte tog någon
hänsyn till då hon visste att orsaken var värmen.

Best in show

ns Kita
Grenjehole
lam
We
ll
äg. av Kje

BIS Grenjeholens Kita ägd av Kjell Welam, Äppelbo. Bästa Finska spets blev Röjbackens Tessa ägd av Jan Magnusson, Östra Ämtervik
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SUCH Sörlidbäckens Chippa
S20026/2006
E. SUCH SJCH Börknäs Kirro
U. SJCH Sörlidbäckens Aya
Ägare: Per Olofsson, Gammelstad
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Jaktprov:
071020 2:a 66p Arvidsjaur
Utställning:
080531 Cert BIR r-cacib
090613 Cert BIR Cacib
090614 Cert BIR

SUCH SJCH Latanjarkas Lee
S22665/2005
e. SJCH Spetsgårdens Manu
u. SJCH Ailatis Mirva
Uppfödare: Mikael Holmberg, Boliden.
Ägare: Stefan Martikkala, Luleå.
Jaktprov:
061027 89p Rörligt Jokkmokk
071021 86p Utlyst Jokkmokk
071226 84p Rörligt Jokkmokk.
Utställning:
070519 Piteå Cert, Bir.
080531 Piteå Cert
090628 Gällivare Cert

SJCH Kolgårdens Repo
S28804/2006
E. Börknäs Petteri
U. Hemsjögårdens Aksa
Ägare: Kenneth Fjellstedt, Vilhelmina
Uppfödare: Björn Karlsson, Vilhelmina
Jaktprov:
080824 1:a 81p Vilhelmina
080910 1:a 79p Vilhelmina
090816 1:a 83p Malå
Utställning:
080412 Storuman Cert
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Jaktprov Vemdalen
16-17 aug. 2009

Ja då var det återigen dags för prov i
Vemdalen.
Några återbud
22 hundar var anmälda, med några återbud bland
hundarna samt färre domare som kunde döma
en måndag så lyckades vi till slut med att erbjuda
alla kvarvarande hundar start på söndagen, 19 st.
Söndags morgon grydde efter en natts ihållande
regn, som avtog mer och mer, eftermiddagspasset
bjöd på mulet väder och svag vind.
Detta visade sig också i prislistan då det på efterm
dagen gick ut två ettor. Snittet på söndagen var 2,3
FM/hund.
Topp tre på söndagen var:
1. Bratthögen Nisse Karlsson 86p!
Ägare Birgitta & Anders Stensson, Vemdalen.
2. Kolåsens Ila 1:a 85p
Ägare Pecka Karlsson Svenstavik.
3. Ukkos Lissa 2:a 65p
Ägare Jan Ottosson Åsarna.

Bratthögens Nisse Karlsson Äg. Birgitta & Anders Stenssona

Måndag
Måndagen bjöd på bättre väder men som tur var
fortfarande mulet och svag vind, när hundarna började komma in såg vi ett jämnare resultat än gårdagen. Fler fåglar på papperet.
Snittet på måndagen var 3,6 FM/Hund.
Topp tre på måndag var:
1. Piikas Tuula 1:a 77p
Ägare Johan Lindqvist, Skålan.
2. Ukkos Lissa 2:a 74p
Ägare Jan Ottosson med en 2:a på snöpliga 74p
efter ett falskt skall.
3. Tjäderlekens Mirja 2:a 73p
Ägare Per Arne Hoflin Ljungdalen.
Klubbmästerskap
Detta jaktprov är SSF J-H:s Klubbmästerskap så då
ser det ut så här:
Klubbmästare är:
1. Bratthögens Nisse Karlsson 86p.
2. Kolåsens Ila. 85p.
3. Piikas Tuula 77p.

Tjäderlekens Mirja

Tack!
Till slut ett stort tack till de markansvariga nere
i Härjedalen, ni gör ett fantastiskt arbete. Sen ett
stort grattis från oss provledare till alla pristagare.
Roger Hedlund, Lennart Jönsson

dalen

Vinnare i Vem

isse
Bratthögens N

Karlsson
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JAKT • FISKE • FRITID

MEDLEMSERBJUDANDEN STÅNDSKALLKLUBBEN

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

Nu är den här! Den lagliga
versionen...
Garmin Astro 220 Nordic!

Allt i ett, GPS, GSM samt inbyggd sändare i
samma enhet.
Positionering av hunden sker genom att jägaren med en
enkel knapptryckning på sin mobiltelefon sänder en förfrågan till hunden via GPRS. Hundens position visas snabbt
på kartan i telefonen med en markör.

Marknadens första högkänsliga hundpejl med GPS.
Speciellt anpassad till den nordiska marknaden. Jägaren
kan följa hundens rörelser i terrängen. Efter jaktdagen kan
drevlöpan laddas in i dator och analyseras.

GPS-väst, programvara och mottagare

Nu 5995:-

Nu 6995:-

Jaktjournalen Okt-06

Ord. pris 6995 kr

Supreme Pro X
Helt vattentät! 5-års garanti!
Supreme-seriens toppmodell. Ett optimalt
skydd med hög förstärkning. Vattentäta
mikrofoner. AUX-ingång och vattentätt
batterifack. Båda kåporna avfasade för att
passa höger- och vänsterskyttar.

Kikarsikten ifrån Trijicon

Vid köp av ett sikte från Trijicon så får du ett Devtron Scopecoat
skydd med på köpet (värde 319 kr)
Kikarsikte Trijicon Accupoint 1,25-4x24
Kikarsikte Trijicon Accupoint 1-4x24
Kikarsikte Trijicon Accupoint 3-9x40
Kikarsikte Trijicon Accupoint 2,5-10x56

1695:- (ord. pris 1995:-)

Supreme Pro

Vår toppmodell. Ett optimalt skydd med hög
förstärkning,

8695:9895:8895:10795:-

Devtron Scopecoat skydd
på köpet!

1295:- (ord. pris 1495:-)
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iCom Hundförarpaketet

Lafayette Micro 3+ 31MHz

Jaktradio, sele och
skogsantenn

Kampanjpris från 1/8 till 31/10 2008.
IP65-klassad. Sele på köpet.

1695:-

Skogsantenn

Från
Sele på köpet!

VM-sele

2995:-

Ord. pris 3563:-
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Karta TopoSweden +
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Vid köp av någon av följande GPS’er
får du rabatt på karta TopoSweden +.

20% rabatt

Triton 400

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Triton 500

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Triton 20

20% rabatt
på karta
TopoSweden +.

Lockprodukter från
Buck Expert
Aimpoint 9000L

Vi har ett stort utbud av lockprodukter
från Buck Expert. Kontakta oss för mer
information.

Flipupskydd och kkeps på köpet
värde 350 kr

3895:-

10% rabatt

Ord. pris 4100:-

på alla Buck EExpert lockprodukter.

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

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

Sörlidbäckens Debra Winger 84p
Måndagens prov delades det ut ett första pris på
höga 84p, och det blir nu spännande att se om det
räcker till en plats i Skallkungen (SM för skällande
fågelhundar). Det var finskspetstiken Sörlidbäckens
Debra Winger ägare Peter Jonsson Storuman som
tog dessa poäng och blev därmed provets bästa
hund. Med tre fulla jobb och ett förnyat ståndskall,
berömvärda markeringar, fullt på söket och långa
förföljanden kan Peter vara stolt över sin unga tik.

16-17/8, 2009

Specialklubben för skällande fågelhundar
(SSF) anordnade ett jaktprov i markerna
runt Malå under söndag och måndag. Det
var 17 hundar anmälda till provet, men
p.g.a. den hårda avverkningen kunde det
enbarts ta emot 8 hundar.

Kolgårdens Repo 83p och SJCH!
Kolgårdens Repo ägare Kenneth Fjällstedt
Vilhelmina tog 83p och blev därmed svensk jaktchampion. Han hade fyra fulla jobb och ett förnyat
ståndskall, bra sök, skall och förföljanden men hade
ett tillfälligt lämnande som både gav minuspoäng
och drabbade de extra förtjänstpoängen. Barjas
Pejjo ägare Tore Löfgren fick 77p och han hade tre
fulla jobb med berömbvärd markering men inget
förnyat. Olbons Rikko ägare Tomas Renström slutade på samma 77p, och han hade hittat hela sex
fåglar, och fick fem primärskall med en medeltid på
tre skall 7,40 min. Detta är en ung orutinerad hane,
som visade att det är möjligt även för unga hundar
att ta höga poäng på jaktprov.

Tjädermiddagen

Bra fågelår
Det visade sig vara ett hyfsat fågelår, och det speglade
även resultaten under främst söndag förmiddag då
tre första pris delades ut, av fyra hundar. På eftermiddagen visade det sig vara svårt och fåglarna ville
inte vara samarbetsvilliga. På kvällen serverades det
tjädermiddag till deltagarna och domare som var
mycket uppskattat och en tradition på Malå jaktprov..

Peter Jonsson tar emot helgens pris för bästa hund

Kolgårdens Repo skäller en tjäderhöna
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Resultat söndag
1. Kolgårdens Repo ............................ 83 p
2. barjas Pejjo ..................................... 77 p
3. Olbons Rikko .................................. 77 p
4. Sörlidbäckens Dina........................... 56 p
5. Viterlidens Seija ................................ 48 p
6. Sörlidbäckens Debra Winger ............ 25 p
7. Överstjuktans chessie ...................... 19 p
8. Viterlidens Kita.................................... 6 p
Resultat Måndag
1. sörlidbäckens Debra Winger......... 84 p
2. Kolgårdens Repo ............................ 66 p
3. barjas Pejjo ..................................... 60 p
4. Viterlidens Seija ................................ 52 p
5. Olbons Rikko .................................... 47 p
6. Sörlidbäckens Dina........................... 20 p
7. Olbons Shakira ................................. 19 p
8. Överstjuktans Chessie........................ 7 p

Nya starter
Grattis alla pristagare, och vi övriga får kämpa vidare med nya starter på jaktprov. Tack alla som
hjälpt till med Malåprovet, både domare, Marita,
Eva-Marie och de som hjälpt till med provområden
är guld värd.
Thomas Jonsson
Provledare

vinnarep:
MalåproenvseDts
ebra Winger 84
Sörlidbäck

Malåprovets 1:a pristagare
Olbons Rikko (T. Renström), Kolgårdens Repo (K. Fjällstedt), Sörlidbäckens Debra Winger (P. Jonsson) Barjas Pejja (T. Löfgren)
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Information
från avelsråden

Finskspetsen rasutveckling följer i stort detta mönster. De flesta har läst, hört och känner till att den
ovan nämnda avelsmetoden varit starkt förespråkad
och förhärskande inom vår ras ända in på 80-talet,
kanske ännu längre på vissa håll. Enligt modern
forskning kan man se, om man studerar avelsstrukturer, att den enskilt största orsaken till den snabbt
minskande genetiska variationen i en ras är överutnyttjande av enskilda avelsdjur och dess släktingar.
Vilka risker detta medför kommer vi att återkomma
till vid ett senare tillfälle. Hur får man då en bild av
den aktuella avelsstrukturen i en ras?

Finskspets

Rashistoria
De flesta av våra hundrasers tillkomst följer i stort
samma mönster. Man startade med att mönstra
in ett antal hundar som fick bli rasens så kallade
grundare. Dessa grundare stambokfördes och registrerades hos SKK. Det var hundar som ansågs ha
det rätta utseendet och/eller de rätta bruksegenskaperna. Valet av grundare var troligtvis ganska
snävt, då mönstringarna var få och kanske inte så
väl spridda över det aktuella landet. Man hade inte
samma tillgång till kommunikationsmöjligheter
och infrastruktur i slutet på 1800 och början av
1900-talet som vi har idag. Undersökningar gjorda
av SKK:s expert på avelsfrågor Lennart Swenson,
pekar på att antalet grundare i många fall understeg
20 hundar.

Avelsstrukturer
Det finns två hjälpmedel som SKK använder/tillhandahåller. Det ena hjälpmedlet visar hur många
hanar respektive tikar som gått i avel under ett år
(se www.SKK.se). För finskspetsen ser det ut enligt
följande:
År

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Tikar

66 82 69 63 78 91 81 69 63 79

Hanar 41 52 43 43 46 64 52 50 47 57

Avelsutbyte
Avelsutbytet mellan obesläktade hundstammar var
alltså troligtvis inte särskilt stort. Detta innebar att
uppfödare ofta arbetade med en begränsad population både genetiskt och antalsmässigt. Bristen på
godkända, välmeriterade och obesläktade avelsdjur
gjorde att man som avelsmetod ofta, omedvetet eller
medvetet, använde inavel. Denna metod blev dessutom fort accepterad, då man såg att den snabbt
skapade homogena hundstammar. Det vill säga,
man såg att man snabbt, framför allt, fick en enhetligare exteriör. Exteriören är den egenskap som
man relativt snabbt och ”lätt” kunde utvärdera.
Jaktegenskaperna är svårare och mer tidsödande att
jobba med. De snabba avelsframgångarna gjorde
att man sedan fortsatte med inavelsmetoden och
kombinerade den med överutnyttjande av vissa
populära och vinstrika hundar/släktlinjer så kallade
avelsmatadorer.

Till dessa siffror kan tilläggas att det enligt SKK:s
genetiker är önskvärt att inom en ras använda minst
20-25 hanar och 100 tikar, där dessa medvetet
måste styrs så att de flesta familjer/linjer bidrar med
avelsdjur till nästa generation. Detta ska ses som
ett minimum för att kunna bibehålla en livskraftig
djurstam (ras).
Det andra hjälpmedlet för att studera avelsstrukturer som vi avelsråd använder är de barnbarns diagram
som också finns på www.SKK.se. Här kan man se
hur antalet barnbarn fördelar sig inom en ras och
bedöma riskerna för överutnyttjande av vissa individer eller familjer/linjer i aveln (avelsmatadorer).
Vi har tagit med de hanar som för närvarande har
50 registrerade barnbarn eller mer. På tik sidan är de
med 38 barnbarn eller mer med (se tabell sid. 21 ).

Genetisk variation
Alltså ett begräsat antal grundare, stambokföringen, in-/linjeaveln och överutnyttjande av enskilda
avelsdjur (avelsmatadorer) gjorde att vi redan i
rasens begynnelse fram till 1970-80-talet minskat
den genetiska variationen eller genetiska bredden
avsevärt. Gener som gått förlorade genom snäv avel
går endast att återinföras genom inkorsning av andra raser.
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Tabell
Reg. nr.
s53521/96
s26176/92
sf26657/94
s26710/92
s66054/92
s14449/94
s43667/98
s59482/93
sf31671/90
s68447/90
s34079/98
s19803/92
fin32999/95
s59592/91
fin26482/01
s31778/91
s28952/97
s24641/90
s31371/99
s60019/91

Hanar
Raita-ahon Jari
Rahan Nippo
Korvenpellon Jerry
Ukkos Sisu
Beitarbaktes Rippe
Rosko
Friesgårdens Remo
Råsjöskogens Buster
Jyrkkäkallio Jaki
Predators Tuff
Grimsötorps Jekku
Barjas Sisu
Raita-ahon Kiukku
Kolåsens Tass
Hakojen Roope
Rahan Taiko
Tapion Paras
Vardos Pami
Ailatis Seppo
Taurus

Avkommor
89
84
40
71
68
41
84
29
11
44
52
22
7
61
13
31
46
18
45
4

Barnbarn
224
190
151
145
140
116
100
93
85
79
78
66
63
58
55
55
54
53
52
52

Reg. nr.
s41076/95
s17159/90
s34356/98
s42192/92
s51532/94
s53645/2000
fin25255/00
s11204/96
s28287/92
s29271/93
s65533/90
s29534/93
s28959/97
s18523/98
s24959/91
s52758/94

Tikar
Jahti-impan Ringa
Byråsens Fassi
Ailatis Mirva
Friesgårdens Tikka
Rakki
Lina
Börknäs Emmy
Ailatis kita
Kolåsens Sippa
Rixi
Vit mossens Peni
Tapion kiire
Röjbackens Kati
Bielites Rizzi
Tapion Kaiho
Tjäderlekens Tepi

Avkommor
20
31
23
20
22
22
0
20
16
7
34
26
12
13
4
18

Barnbarn
178
161
141
119
69
63
61
49
45
45
44
43
42
42
41
38

* =Har fler än 5 registrerade kullar
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<5 kullar
*
*
*
*
*
*

*
*

*

Något som kan vara tänkvärt när man ser tabellen
är att en stor andel av hanarna och tikarna fått/haft
fler avkommor/kullar än vad som rekommenderas
idag. Man kan också fundera över om alla dessa
”överutnyttjade” tikar och hanar lyft rasen rent
jaktligt i förhållande till de risker de eventuellt rent
sjukdomsmässigt kan ha tillfört rasen, eller om det
mer varit ett försäljnings- och prisargument för uppfödarna.

i avel (förtätningen blir större). En stor del tänkbara avelshundar från andra mer ”unika” linjer
med kanske förmodat låg sjukdomsrisk kommer
inte ut på prov i samma omfattning och kommer
alltså inte med i aveln. Om de sedan egentligen är
sämre jaktligt sett vet vi inte idag? Det finns också
ett ”genkapital” vad gäller populationer utomlands,
men historien visar att även här krävs försiktighet
och kritiskt granskning av jaktegenskaper och
framförallt sjukdomsbilder, vilket tydligt framkommit inom raserna finskspets och norrbottenspets.
Vi kommer att återkomma till detta vid ett senare
tillfälle.

Avelsstrategier
Med barnbarns diagram och rashistorian som grund bör man undvika att linje- och inavla på individer och familjer/linjer med många barnbarn. Var
man sen drar gränsen är svårare att säga, men kopplar man detta till våra avelsrekomendationer och
till RAS skulle man kunna säga följande: om man
”måste” inavla på individer/linjer med stort antal
barnbarn bör man ligga på en inavelsgrad under 2
% men helst under 1 %.

Slutord
Vad vore då önskvärt att tänka på för oss alla utifrån
ovan beskrivna:
1) Sprid gärna parningarna på en tik på olika
hanhundslinjer.

Detta för att man sannolikt, kommer att få svårt
att hitta ”vettigt” meriterade, ”lågt” sjukdomsbelastade och ”obesläktade” parningskombinationer
som bidrar med avelsdjur till nästa generation. Men
kanske framför allt för att inavelsgraden generellt
kommer att öka i rasen och den genetiska variationen minskar ytterligare. Vidare ska man beakta
att även om man har en parningskombination med
0,0 i inavelsgrad över 5 generationer så kan man,
återigen med rashistorien som grund, säga att kombinationen inte är obesläktad.
Många etablerade uppfödare jobbar med tidigare
högt meriterade och därmed mer frekvent förekommande linjer/familjer inom rasen. Dessa avkommor
kommer troligtvis oftare på prov och därmed in

2) Meriter nedärvs inte men förhoppningsvis
rätt egenskaper.
3) Prova ”unikt” och ”mindre” meriterat blod
i någon/några parningar.
4) Till de vanligaste linjerna är det svårare att
hitta lämpliga kombinationer.
5) Gör inte omparningar i ”onödan”
(se avelsrekomendationarna).
6) Studera barnbarns diagram för både tikar
och hanar.
7) Håll nere inavelsgraderna.
Från avelsråden finskspets

Avelsråd

Finsk spets

Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-100 44

Norrbottenspets

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

Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13 Stöde, Tel. 0691-663220

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

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

Norrbottenspets, valphänvisning
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 Korpilombolo
Tel. 0977-102 33
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Hej alla SSF:are!

utan detta hade upptäckts när protokollet sänts ut
för justering! Då hade ytterligare en extra stämma
fått inkallas, till ytterligare kostnad för klubben och
lokalområdena, och styrelsens arbete hade blivit ytterligare försenat.

Jag blev inbjuden att vara med på SSFs extra
årsstämma i Åsele i juni. Bakgrunden till detta är
att jag som ledamot av Svenska Kennelklubbens
föreningskommitté skulle se att allt gick korrekt
till vid stämman. Kritik hade ju riktats mot den
ordinarie stämmans genomförande.

Ni har nu alltså en ny (till vissa delar omvald) styrelse för klubben, en styrelse som valts utan några
invändningar från stämman. Det är viktigt att klubben nu arbetar framåt, och att den enhälligt valda
styrelsen ges en möjlighet att komma igång med allt
viktigt arbete som ligger på deras ansvar - jaktprov,
avelsfrågor, utställningsplanering.
Klubben har ansvar att förvalta två fina hundraser,
två viktiga kulturarv - se till att vårda det ansvaret
väl!

Extrastämman i Åsele var väl förberedd, den var utlyst för att välja en ny styrelse, och detta var också
det enda som behandlades, precis som det ska vara.
Valberedningen hade gjort ett föredömligt jobb.
Notera nu att jag inte lägger några värderingar i
vilka personer de föreslog, sådan personkännedom
har ju inte jag, men deras redogörelse för hur de
hade arbetat och vad de hade prioriterat, var utmärkt. Det är den typen av genomtänkt förslag jag
skulle önska förekom på årsmöten i ALLA klubbar!
Ni kan lita på att så icke är fallet...

Sara Nordin

Valen genomfördes utan problem då inga övriga
förslag lades, inga frågor ställdes heller till valberedningen om de personer som de hade föreslagit. Det
kan inte jag tolka på annat sätt än att stämman
förklarade sig vara nöjd med valberedningens arbete. En kortare diskussion fanns om att byta mandattider för två av de föreslagna, men den idén föll
på att ingen av de berörda personerna var tillfrågade
om detta. I övrigt nämndes alltså INGA förslag
utöver valberedningens!
Problem uppstod däremot när vi kom till dagordningens punkt om omedelbar justering av valen.
Denna punkt på dagordningen finns sedan några
år tillbaka för att man ska ge styrelsen möjlighet att
komma igång omedelbart med sitt arbete, kunna
ändra firmatecknare mm, utan att behöva invänta
justering av hela protokollet. Vid omedelbar justering av en enskild punkt, ska de av mötet valda justeringsmännen kallas fram och i stämmans närvaro
justera protokollet. När så skedde i Åsele fanns den
ena justeringsmannen inte på plats! Någon av stämmans delegater hade alltså föreslagit en icke närvarande person till att justera protokollet - jag frågar
mig hur personen ifråga hade tänkt sig att det skulle
gå till?? I efterhand har jag förstått att SSF inte tidigare har haft proceduren med omedelbar justering
på sittande möte. Jag vill inte ens tänka på vad konsekvensen hade blivit om vi inte hade gjort så nu,

En fin höna fick möta "det eviga mörkret", Swarowski gör fina
kikare tycker Karl-Anders Karlsson
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Ep-tal
Beräkningsmodell

Ep-koder
Ep-tal
J= avkomma med ep..................... ger 0,5
P=halvsyskon med ep................... ger 0,25
I=själv sjuk..................................... ger 1,0
V=sjuk förälder.............................. ger 0,5
S=sjukt helsyskon/syskon............. ger 0,5
f.f.f.
P=0,25
farfar
f.f.m.
far
JP=0,75

farmor
J=0,5

f.m.f
VP=0,75

f.m.m

Exempel
individ
ep-kod=P
ep-tal=0,25

m.f.f
morfar
m.f.m.
mor
P=0,25

mormor
J=0,5

m.m.f
SP=0,75

m.m.m
Summa generation
Koeficient/generation
Summa generation 1
Summa generation 2
Summa generation 3
Summa generation 4
Summa generation 5

0,25
100%

1 * 0,25=
0.5 * 1=
0,25 * 1=
0,125 * 1,75=
0,0625 * 4=
Total summa

1
50%
0,25
0,5
0,25
0,219
0,25
1,469
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1
25%

1,75
12,50%

f.f.f.f.
JP=0.75
f.f.f.m.
f.f.m.f.
P=0,25
f.f.m.m.
f.m.f.f.
IJP=1,75
f.m.f.m.
P=0,25
f.m.m.f.
f.m.m.m.
m.f.f.f.
m.f.f.m.
m.f.m.f.
m.f.m.m.
m.m.f.f.
J=0,5
m.m.f.m.
J=0,5
m.m.m.f.
m.m.m.m
4
6,25%

Exempelindividens
ep-tal=1,47

Teorikurs
SSF Syd

Teorikurs
SSF-syd har haft en teorikurs för att utbilda
jaktprovsdomare i Saxdalen. Deltagare var Rolf
Ressem från Hällefors och Göran Öfverström
från Lindesberg. Det är nu meningen att de skall
bli jaktprovsdomare. Rolf Ressem har tidigare
varit med på en provregelgenomgång 2007 och
även varit på ett “fingerat” jaktprov i januari 2009. Göran Eriksson har varit ansvarig för
provregelgenomgången och även varit med Rolf
med egen hund på det fingerade provet. Vi har för
närvarande bara fyra jaktprovsdomare i SSF-syd
och vi behöver vara fler.
Skallkungen 2012
Vi skall ha skallkungtävlingen här i SSF-syd 2012
och kommer att behöva hjälp från andra lokalklubbar med jaktprovsdomare då.
SSF-syd Göran Eriksson

Göran Öfverström, Rolf Ressem med hundar och Staffan
Forslund som domare. (Hundarna blev på utställningen i
Högfors 1:a och 2:a hanhund och fick båda två cert)

Uppdaterad information om
epilepsi bland norrbottenspets

Forskning kring epilepsi
För de som har hundar med epilepsi som är vid liv,
är det också önskvärt om ni kunde delta i den forskning som pågår.

Blankett för sjukdomsanmälan
I detta nummer av Ståndskall bifogas en blankett för
sjukdomsanmälan som avser norrbottenspets och
epilepsiliknande anfall. Ungefär 40 hundar har genom tiderna rapporterats in av ägare eller uppfödare
antingen muntligt eller skriftligt. Vi vill nu påpeka
att det är av stor vikt att samtliga hundar blir skriftligt inrapporterade. Detta gäller naturligtvis även
hundar som inte tidigare är kända. Vi är intresserade
av alla hundar så det har ingen betydelse om hunden
i fråga är avliden sedan många år tillbaka. Använd
blanketten som bifogas i denna tidning för detta.
Blanketten går även att ladda hem från hemsidan,
www.tradskallare.se

Kontaktperson
Kontaktperson för detta är Mattias Åkerstedt
tel. 070-540 94 15, mattias@miljotjanst-nord.se.
Mer information om detta finns även på hemsidan.
Blodprov
För varje sjuk hund som det skickas in blodprov från,
ska även kontrollprov från en frisk hund skickas in
till forskningsgruppen. Kontakt kommer därför att
tas med hundägare som har en hund äldre än 7 år
och som ej är närbesläktad med de inrapporterade
fallen. Dessa hundar ska utgöra referensmaterial till
forskningen.
Bengt Wahlin & Mattias Åkerstedt

Mattias Åkerstedt
0951-775 50 / 070-540 94 15
mattias@miljotjanst-nord.se

Uppdaterad information om
epilepsi bland norrbottenspets

Bengt Wahlin
090-77 09 29 / 070- 585 56 55
bassbengt@yahoo.se
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Funderingar runt
inavelsgrader
och provresultat

7 generationer
Att jag räknade ut inavelsgraden över 7 generationer
var för att kunna jämföra med den genomsnittliga
inavelsgraden för rasen totalt som år 2008 var cirka
2,5 %. Jag är van att jobba med 5 generationers inavelsgrader, så jag har svårt att dra några slutsatser
om detta förutom att det ligger nära rasens genomsnitt. Var den hamnar över 5 generationer fick jag
inte fram, fast det hade varit mer relevant för oss i
Sverige. Jag delade sen in resultaten över 5 generationer i intervall enligt nedan:

Inavelsgrader
Mitt i värsta sommarvärmen fick jag lite tid över
och räknade lite på inavelsgrader och 1:a pristagare.
Jag tittade på hanhundar som tagit minst ett 1:a
pris på jaktprov och som fanns med på finska hanhundslistan. Det visade sig vara totalt 61 hundar.
Jag räknade ut inavelsgraden 5 och 7 generationer
bakåt för respektive hund. Sen räknade jag ut genomsnittliga inavelsgraden för respektive ”meritgrupp”, samt för alla hundar gemensamt, vilket
finns redovisat här nedan. Det fördelade sig enligt
följande:
Meritgrupp

Antal
Hundar
		
Finska
dubbelch.
24 st

% i intervall

0,0-1,0 % 32/61=52 %
Kommentar:
52 % av 1:a pristagarna ligger under 1,1 %.

Inavel
5 gen.

Inavel
7 gen.

1,1-2,0 % 18/61=30 %
Kommentar:
30 % av 1:a pristagarna ligger mellan 1,1 & 2,0 %.

1.2 %

2,4 %

2,1-3,0 %

Kommentar:
5 % av 1:a pristagarna ligger mellan 2,1 & 3,0 %.

Finska
jaktchampions

21 st

1,4 %

2,5 %

1:a pris &
utst. champ.

8 st

1,3 %

2,6 %

1:a pris

8 st

0,6 %

1,8 %

Inavelsgrad
genomsnitt
för alla 61
hundarna.

Intervall

3,1- %

3/61=5 %

8/61=13 %

Kommentar:
13 % av 1:a pristagarna ligger över 3,0 %.

82 % av 1:a pristagarna har under
2% inavelsgrad!
61 st.

1.2 %

2,4 %

Av dessa 61 hundar hade 20 stycken 0.0 i inavelsgrad, eller 33 %. Man skulle också kunna säga att 82
% av 1:a pristagarna hade lägre än 2 % inavelsgrad.
Om man i Finland har större delen av det rekommenderade ”toppskiktet” under 2 % i inavelsgrad,
kanske man kan säga att höga inavelsgrader inte
verkar vara nödvändigt för att hunden ska lyckas
bra på jaktprov. Att sen SKK rekommenderar max
6,25 % inavelsgrad (kusinparning) är olyckligt men
kanske nödvändigt för en del andra mindre raser.
Detta kan inte ses som någon vetenskaplig rapport
utan mer som något tänkvärt i sommarvärmen.

Pärlskogens Spana
Foto: Gunilla Falk

Hälsningar Johan Lehmivaara
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Jaktprov Övre Norrbotten 2009
Porjus – Jokkmokk 3-4 oktober 2009. Gemensamt med NN
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel. 0970-20208

Porjus – Jokkmokk 10-11 oktober 2009. Klubbmästerskapet
Anmälan: Rainer Lyngmark, Puoitakvägen 10 C, 982 32 Malmberget, tel 0970-20809

Kiruna – Vittangi 17-18 oktober 2009
Anmälan: Stefan Stålnacke, Parakkagatan 14, 980 10 Vittangi tel 0981-10767

Porjus – Jokkmokk 24-25 oktober 2009
Anmälan: Kent Renlund, Abborrvägen 5, 983 34 Malmberget tel. 0970-20033

Porjus – Jokkmokk 31 okt-1 nov 2009
Anmälan: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel. 0970-20208

Porjus – Jokkmokk 7-8 november 2009
Anmälan: Roger Strandelin, Klarinettstigen 6, 982 35 Gällivare tel. 0970-152 29

Porjus - Jokkmokk 14-15 november 2009
Anmälan: Peter Henriksson, Tolvmansvägen 53, 956 98 Lansjärv tel. 070-3107782
Provledare för rörliga jaktprov:
Rainer Lyngmark, Puoitakvägen 10 C, 983 32 Malmberget, tel. 0970/20809
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget tel. 0970/20208
Dessa två är även anmälningsmottagare för rörliga jaktprov.

Jaktprov Norrbottens Kust och Inland 2009
OBS! Nytt datum! Provet som tidigare var planerat den 3-4/10 är flyttat fram en vecka pga älgjakten.

10-11 oktober Råneå/Överkalix, Klubbmästerskap
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsv. 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag. Komplett ifylld anmälan skall ske
på blankett som bifogas tidningen Ståndskall (blanketten finns även att hämta hem från SSF:s hemsida
www.tradskallare.se). Betalning sker enligt överenskommelse med anmälningsmottagaren efter bekräftelse
om start. Vid för många hundar anmälda äger lokalklubbens hundar företräde. Efter startbekräftelse är
anmälan bindande. Startavgift är 300 kr/start.
Rörliga jaktprov
Anmälningsmottagare och provledare: Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix,
Tel 0923-133 90, 070-316 20 67, 070-575 93 90
Provledare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61

Jaktprov Nedre Norrbotten 2009
Utlysta prov:
17-18 oktober alt. 24-25 oktober, Arvidsjaur
Anmälan till Tobias Nilsson Västra Lillkorsträsk 21, 942 92 Älvsbyn Tel: 070-6082158
Rörliga prov:
Anmälan till: Evert Lindberg, Villavägen 73, 933 33 Arvidsjaur. Tel: 0960-21455
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Jaktprov Västerbottens Lappmark 2009
Storuman 3-4 Oktober Skallkungen
Anmälan Thomas Jonsson kronåsvägen 8, 92040 Kristineberg tel. 0953-205 22

Ormsjö 19-20 Oktober (Vardagsprov må-ti)
Anmälan Stefan Lindberg Nappsjö 2, 917 91 Dorotea tel. 0942-260 31.

Voitjajaure (Tärnaby) 24-25 oktober OBS! Klubbmästerskap (fel i förra annonsen)
Anmälan Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby tel. 0954-146 24
Begränsad provtid, beroende på antalet hundar som startar.
Rörliga prov 16 augusti – 31 mars
A-K Persson, Sörnoretvägen 21 C, 910 60 Åsele tel. 0941-450 10, akpersson@live.se.
Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65, kurt.sivertsson@swipnet.se

Jaktprov Ångermanland 2009
Omsjö/Skorped 7-8/10
Backe 15/10
Omsjö/Skorped 20-21/10
Backe 24-25/10
Omsjö/Skorped 27-28/10
Backe 30/10
Omsjö/Skorped 3-4/11
Backe 6/11
Backe 11-12/11
Backe 18-19/11
Anmälan till Omsjö/Skorped
Boris Sandström, Elevvägen 2, 895 30 Bredbyn, tel.0661-441 25
Anmälan till Backe
Ulf Jonsson, Silsjönäs 2181, 880 50 Backe, tel. 0624-400 15
Rörliga prov Anmälan skriftligt till Ulf Jonsson senast 14 dagar före beräknad provdag.

Jaktprov Jämtland/Härjedalen 2009
Strömsund 3-4 oktober (lör sön)
Provledare: Stefan Olofsson, Ängevägen 11, 830 51 Offerdal, Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02

Börtnan 19-20 oktober (mån. – tis.)
Provledare: Johan Mesch, Hoverberg 321, 840 40 Svenstavik, Tel. 0687-120 69, 070-297 03 54

Offerdal 26-27 oktober (mån– tis)
Provledare: Stefan Olofsson, Ängevägen 11, 830 51 Offerdal, Tel. 0640-302 66, 070-335 50 02
Rörliga prov 16 augusti 2009 – 31 mars 2010
Skriftlig anmälan till Karl-Erik Sifvertsson, Skucku 226, 840 40 Svenstavik. Tel. 0687-510 48,
070-285 30 17, minst 14 dagar före beräknad start.
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Jaktprov Medelpad 2009-2010
Ordinarie prov.

3-5/11 Skälsjön, Sundsvall. Vardagsprov.
Anmälan till Egon Rongdén.

27-29/11 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig,
Anmälan till Bengt-Olof Norberg. Provet hålls i marker 2-5 mil från Sundsvall.

20-21/2 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov
Anmälan till Egon Rongdén

20-21/3 Matfors-Gnarp, Sundsvall/Nordanstig, Skarprov.
Anmälan till Per-Ove Bergman.
Rörliga prov.
Provledare för de rörliga proven är Per-Ove Bergman och Egon Rongdén.
Anmälan (se också www.ssf-medelpad.se)

Jaktprov Mellansverige 2009
Fredriksberg 31 oktober-1 november 2009
Anmälan och upplysningar: Roland Fors, Silken 714 92 Kopparberg. tel. 0591- 410 44.

Björnberget 4-5-6 november 2009
Anmälan och upplysningar: Tommy Lannemar, Spik Kerstisväg 16, 785 50 Djura. tel. 0241- 302 50.

Gagnsråprovet 26-27 mars 2010
Anmälan och upplysningar: Lars Bäcklund, Fiolvägen 10B, 785 61 Djurås. tel. 0241-101 12.

Höljes 27-28 mars 2010
Anmälan och upplysningar: Conny Persson, Transportv. 4, 680 65 Höljes. tel. 0564 - 202 13

Jaktprov SSF-SYD 2009-2010
BJÖRSJÖ: 14-15/11 Nationellt
Anmälningsmottagare: Tomas Salander
Ludvikavägen 8, 771 90 LUDVIKA 0240-30001 tomas.salander@skogssallskapet.com

SAXDALEN: 27-30/3-2010 Nationellt
Anmälningsmottagare: Göran Eriksson
Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240 31112 styggberget@hotmail.com
Rörliga prov
Anmälningsmottagare:
Göran Eriksson Olsjövägen 27, 772 70 SAXDALEN 0240-31112, styggberget@hotmail.com
300 kr inklusive reseersättning för domare betalas på plats.
Första start för SSF-syds medlemmar, ingen avgift.
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
Postgiro: 48 84 75-5 Bankgiro: 5685-2544 tel. 0241-302 50 Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
Styrelsen
Ordförande
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Vice ordförande
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Sekreterare
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel. 0241-302 50, e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare
Birger Backebjörk, Strandvägen 36, Sammakko, 980 41 Hakkas tel. 0975-51005 e-post : b.backebjork@imeganet.se
Kassör
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2,815 45 Tierp,Tel.0293/12702, e-post: 097310280@telia.com
Ledamot
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Ledamot
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 SÖRBERGE Tel: 060-57 00 62, 070-513 14 33 e-post: egon.rongden@sergel.com
Hedersledamöter
Staffan Forsslund, Storvik, Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur,
Karl Gustav Ekroos, Skinnskatteberg, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck, Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.
Bengt Persson, Sollefteå, Krister Mattsson, Jokkmokk
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets:Johan Lehmivaara., Nobs: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, Tel. 0981-10044, e-post: vijla@skola.kiruna.se
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, Tel. 0691-663220, e-post: spetsgardens@glocalnet.net
Finsk spets, valphänvisning:
Daniel Byqvist, Vik 9244, 821 41 Bollnäs, tel. 0278-230 07, e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Bergastigen 26, 920 64 Tärnaby, tel 0954 -146 24, e-post: rickard.naslund@swipnet.se
Alf Borgström, Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel. 0940-557 54, 070-688 45 53, e-post: alf.borgstrom@vilhelmina.ac
Assar Tieva , städet 8, 980 60 korpilombolo, tel. 0977-10233 e-post: assar.tieva@mejl.se
Priskommitté
Mattias Åkerstedt, Timotejvägen 18, 923 32 Storuman, 0951-775 50 epost: mattias@miljotjanst-nord.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Roger Hedlund, Sjöv. 152, 834 34 BRUNFLO 063-224 77, 070-358 12 13, hedlund.roger@telia.com
Lauri Keränen, Nybyggarvägen 6, 822 92 Alfta, tel. 0271-15297 , e-post: lauri.keranen@helsingenet.com
Arne Åhs, Rönnbärsvägen 1, 660 50 VÅLBERG 054-547 019, 070-219 42 05, arne.ahs@telia.com
Resultatansvarig utställningar
Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå, tel. 0911-178 98, e-post: leifhedlund@spray.se
Exteriörkommitte
Ann-Kristin Persson, Skansengatan 4, 910 60 Åsele, tel. 0941-450 10 akpersson@live.se
Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57 ewa.widstrand@telia.com
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel. 0951-121 41, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Bosse Zetterberg, Öna, Hagen 670 40 Åmotfors, 0571-313 92 / 070-631 89 64, e-post bosse@setcommunication.se
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar
- Lokalklubbarna
Övre Norrbotten
Bankgiro: 5937-0841
Ordförande: Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel. 0970-202 08 e-post: ove.sjostrom@telia.com
Sekreterare: Stefan Stålnacke,parakkag 14, 980 10 Vittangi, tel.0981-10767. stefan.stalnacke@svenskakyrkan.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel. 0910–58 05 20, e-post l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust och Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ordförande: Matti Rimpisalo,Ångsågenvägen 2, 950 40 Töre, tel. 073-0249002 e-post: matti.rimpisalo@dynamate.se
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel. 0920-301 37, e-post 092030137@telia.com
Kassör: Assar Silverplats, Börjelsbyn 156, 952 92 Kalix, tel. 0923-205 59, e-post silverplats@telia.com
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordf: Per Lundgren, Hemvärnsg. 18, 933 33 Arvidsjaur, tel. 0960-105 07, 070-6645570, per.lundgren@arvidsjaur.se
Sekreterare: Fredrick Forsgren, Punktv 3, 954 31 Gammelstad, tel. 0920-25 17 17,e-post: skogsfredrick@hotmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ventilg. 33 933 34 ARVIDSJAUR Tel. 0960-101 94, 070-675 33 39 gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Martin Svärd, Näverstigen 16, 915 31 Robertsfors. tel: 0934-109 87
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel. 090-508 05, e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Tommy Jonasson tel: 070-226 36 59
Västerbottens Lappmark
Postgiro: 48 56 76-1
Ordf: Peter Persson, Trädgårdsvägen 5, 923 32 Storuman, tel. 0951-107 32, e-post: pepe13@handelsbanken.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel. 0953-205 22, e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 910 60 Åsele, tel. 0941-664 81, e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Postgiro :4 40 04 49-7
Ordförande: Jeanette Börjesson Onsdagsvägen 41, 894 30 Själevad, tfn 0660-378337 epost: jensing@telia.com
Sekreterare: Mats-Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50 Backe. tel. 0624-300 71
Kassör: Roland Eriksson, Bräntmyrvägen 11, 892 32 Domsjö. tel: 0660-516 12
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel. 0640 - 321 57, e-post jonssonsel@telia.com
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel. 0684-303 46, e-post: ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Alavattnet 335, 833 95 Strömsund 070-257 13 27 karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel. 0705-131433, e-post egon.rongden@sergel.com
Sekreterare: Lea Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel. 070-6214050, e-post lea.torvela@glocalnet.net
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel.070-2672020, e-post matti.torvela@metso.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel. 0651-165 17
Sekreterare: Staffan Forsslund, Centralvägen 26, 81231 Storvik.Tel: 070 - 333 03 88 e-post: staffan@forsslund.se
Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 2227, 820 40 Järvsö, tel. 0651–472 01, e-post: ka.karlsson@hotmail.com
Mellansverige
Postgiro: 66 22 24-5
Ordförande: Björn Sinders, Harkålsvägen 5, 794 33 Orsa. tel: 0250-410 88, 070- 226 02 93
Sekreterare: Ronney Skoog, Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel. 0250-312 33, e-post: ronney@skoog.biz
Kassör: Inge Groop, Böle 1685, 782 91 Malung, tel. 0280–718 96
Sydsverige
Postgiro: 91 53 14-9
Ordförande: Göran Eriksson Olsjövägen 27 772 70 SAXDALEN 0240-31112 styggberget@hotmail.com
Sekreterare: Carin Simonsson Smedsvägen 9 772 40 GRÄNGESBERG 0240-22118 carin_simonsson@swipnet.se
Kassör: Tim Lindqvist Irsta prästgård 7 725 97 VÄSTERÅS tel. 021-22192 tim.lindqvist@telia.com
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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp

Gecko äg. Tim Lindkvist
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