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Ledare 

Annonspris Ståndskall
Pärmsida  ..........................................1750:-
1/1 sida  .......................................... 1500:-
1/2 sida  .......................................... 1000:-
1/4 sida  ............................................ 600:-
Valpannons  ....................................... 450:-
Valpannons (rek av avelsråd)  ............ 150:-
Rabatt:  .............................. 2st  införanden 25%
 4st  införanden 50%
Annonspris hemsidan
Helår 3-spalt  ................................... 2000:-
Helår 1-spalt  ..................................... 850:-
Införande i tidningen samt hemsida 50% rabatt 
på hemsidan. Länk till annonsör ingår.

Ansvarig utgivare
Lennart Jönsson
Nyvägen 9, 830 51 Offerdal
Tel. 0640 - 321 57
E-post: jonssonsel@telia.com       
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23, 923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se
Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.

Omslagsfoto: Ungtupp i backen!
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Ledare forts. sid 5

Solveig Nyström

ORGAN FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR • NR 3, 2013

Hej!
Jag heter Solveig Nyström 
och är ny kassör i 
Riksstyrelsen. 

Vid årsmötet i Västerås i april 
blev jag invald i styrelsen. 
Jag tackar för förtroendet och 
kan säga att jag funderade länge innan jag tackade ja 
till uppdraget. Min erfarenhet av bokföring är 
minimal då jag blev invald som kassör i 
lokalstyrelsen för Ångermanland så sent som 2012.

Jag är född och uppvuxen i Arbrå, ett samhälle 
strax norr om Bollnäs i Hälsingland. Vistades i skog 
och mark i princip dagligen tillsammans med min 
hund, en schäfer. Någon jakt var det aldrig tal. Efter 
studenten jobbade jag några år på kommun-
kontoret, men fick sedan jobb inom försäkrings-
branschen. Efter en kort sejour i Örnsköldsvik bör-
jade jag på Länsförsäkringar i Härnösand 1978 och 
har sedan blivit företaget troget tills jag valde att gå i 
avtalspension vid årsskiftet. De sista 20 åren har jag 
jobbat som ansvarig för personskadorna i vårt län. 

Efter nästan 10 år i Härnösand träffade jag min 
man. Han har jagat i alla tider och jag glömmer inte 
första gången vi var ute och jagade toppfågel och det 
satt en tjädertupp i topp. Det räckte för att intresset 
för jakten skulle väckas hos mig. Min man ville 
gärna ha en trädskällare och vi tog kontakt med Leif 
Öhgren i Storuman där vi köpte vår första hane. En 
duktig hund som alltid gav oss många timmar i 
skogen. Flera gånger varje höst var vi uppe i 
Storuman och jagade. Antingen bodde vi på 
campingen i Ava Sund eller på Buberget. Tyvärr fick 
han cancer vid sex års ålder och vi tappade honom. 
Vi ringde till Leif och Ulla-Britt redan dagen efter 
och berättade vad som hänt.  Efter några minuter 
ringer Leif och säger att han har en valp som han vill 
att vi tar. Inte en till, sa jag, för han var väldigt aktiv. 
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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
1/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 
2/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juni
3/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 augusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 september
4/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . .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...
Samtidigt visste jag vilken trevlig hund det kunde 
vara. Så kom då lilla Vaino efter några veckor. För 
att få umgås mera med både hund och husse valde 
jag då att ta jägarexamen. När det körde ihop sig på 
jobbet kunde jag flexa på morgonen och fara och 
jaga med henne en stund. Hon var trångsökt, vilket 
passade mig som inte alltid tycker att det är lätt att 
hitta i skogen, men för en erfaren jägare kan det bli 
frustrerande. Jag tyckte att det var så roligt så efter 
några år anmälde jag oss till jaktprov. Det skulle ha 
varit så roligt att få visa husse att hon kunde hitta 
fågel trots att hon var begränsad i sitt sök. Nu var 
inte turen på vår sida för vi fick en tvåa, men jag var 
lycklig för den.

Efter tio år var det dags för henne att gå till de sälla 
jaktmarkerna. Vi bestämde då att vi skulle vara utan 
hund ett tag. Hösten blev jobbig. Älgjakt går inte att 
jämföra med fågeljakt, så vi bestämde oss för att söka 
efter en ny hund. Vi kontaktade då Kai Lappalainen 
där vi köpte nästa valp. En tik, som idag är sex år. En 
lite dr Jäkel och mr Hyde. Världens goaste hemma 
men skyr inget i jakten. Vi hoppas att vi har många 
jaktdagar kvar med henne.

Vi fortsatte vår kontakt med Kai och hans familj, 
och det var under en jaktresa för några år sedan som 

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.

Kai pratade med min man om styrelseuppdrag i 
lokalstyrelsen. Jag blev då invald som kassör.

Eftersom jag var helt ny med sysslorna har det varit 
en ganska svettig tid. Jag har fortfarande mycket att 
lära och utan Ivar Karkiainens stöd vet jag inte hur 
det skulle ha gått. Tack Ivar för det tålamod du har! 
För mig har det varit ovärderligt. Jag är också glad 
för den förståelse som jag har fått från medlemmar 
när något har blivit tokigt. 

I uppdraget ligger som sagt även 
medlemshanteringen. Jag har under det här året 
tagit emot många medlemsansökningar, och har 
reflekterat över att vi får många nya unga 
medlemmar. Det är jättekul för klubben. Jag skulle 
vilja uppmana er ungdomar att engagera er i 
styrelsearbetet. Ni behövs! Det behövs mera 
ungdomar i både det lokala arbetet och på 
riksplanet. En av mina tidigare chefer sa en gång: 
”gör du inga fel gör du inget annat heller”. Det är 
nåt som jag försöker tänka på när det går åt skogen.

Med dessa ord slutar jag min presentation. 
Jag hoppas att skogsfågeln har gått fram bättre i år 
än i fjol, så att våra hundar får bra träning inför 
jaktproven och att vi tillsammans med våra hundar 
får många fina stunder i skogen.

Skitjakt på er allihopa!    Solveig Nyström
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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

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!

OBS!
SSF LAPPMARKEN 

har nu bankgiro 
i Handelsbanken

Bankgiro 
164-0739

Hur skickar man manus 
till Ståndskall?

1. 
Skriv texten rakt av i ett 

wordddokument.

2. 
Bifoga bilderna separat 

märkta med namn.

Vänligen:
Vänta inte till sista stoppdag 

om det inte är absolut nödvändigt...

Manus skickas via e-post till: 

e-post: standskall@it4unet.se
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Ordinarie jaktprov kan vid svåra yttre förhållande 
och ej påverkbara händelser, komma att flyttas 

vad gäller ort och/eller datum. 

Om det då uppstår möjlighet att ta in fler anmälningar, ska detta läggas ut på: 
www.tradskallare.se under ”Nyheter”. 

Detta kan ske med kort varsel. Jaktprovsintresserade medlemmar 
hittar dagsfärsk info om flyttat prov enligt ovan. 
Eller genom att ta kontakt med provledare för 

det prov man är intresserad av.

Tänker du para din tik? Hur gör man och vad ska man tänka på? 
SKK:s UKK (Uppfödar och kennelkonsulentkommitté)har tagit fram ett 

hjälpmedel för dig som funderar på uppfödning.Denna anvisning finns på denna länk:
 http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/steg-for-steg-/

Till alla som tänker registrera en valpkull hos SKK.
SKK skickar inte längre med köpeavtal när man registrerar en valpkull.

Från och med 2013-06-01 så gäller inga gamla blanketter, så släng , om ni har gamla exemplar kvar.  
Nya blanketter för Köpeavtal valp, Köpeavtal valp med bibehållen avelsrätt samt 

Fodervärdsavtal finns att ladda ner från SKK.se gå in på denna länk: 
http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/registrering-kopeavtal/ 

SKK:s Fk (Föreningskommittén)
Fk har på SKK.se lagt ut ett ”Föreningspaket” där det för specialklubbar och dess lokal/rasklubbar 
finns massor av information på hur man förvaltar och driver en förening. I detta  finns massor av 
info på vad och hur man gör saker i en specialklubb. Finns t.ex. ett konkret förslag på hur man 

skriver en motion! Se denna länk: 
http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer

/foreningskommitten/foreningspaketet/ 

Föreningskommittén har även lagt ut
Policy för digitala medier

SKK har tagit fram en policy för SKK funktionärer vad gäller digitala medier. 
Finns att läsa och ladda hem från:

 www.skk.se/dokumentbanken/policy-for-digitala-medier/

7



Jaktprovsdomarutbildning:
Medelpad, Ångermanland och Jämtland-Härjedalen

går ihop med domarutbildningarna.

Tillsammans hoppas vi få ihop så många intresserade så vi kan hålla utbildning.
Tid och plats bestäms så snart vi har tillräckligt antal intresserade.

Intresserade inom dessa klubbar anmäler sig till:
Bengt-Olof Norberg 060-25444, 070-338 18 02, bengt-olov.norberg@telia.com eller

Roger Hedlund 070-358 12 13, pauliden@hotmail.com
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Vinet kommer att sälja i följande kvantiteter direkt 
från Bodegan, 
6 flaskor – 12 flaskor – 18 flaskor och 24 flaskor.

Ni beställer direkt via Spanskavins hemsida där all 
information kommer att finnas. 
Vi kommer att kunna sälja vinet under september 
månad och information kommer om priser, 
leveransvillkor etc på vår hemsida:
www.tradskallare.se 
när allt är klart.

SSF Styrelsen

SSF har nu tagit 
fram ett mycket 
bra vin 
till FÅGELKÖTT

Namnet på vårt vin är:

UROGALLO 
som betyder tjäder på spanska.  

Druva: 100% ”Tinta de Toro (Tempranillo) 

Vinet kommer från Bodega Rejadorada som 
startade sin verksamhet med skörden 
1999 på vingården som ligger i Toro, 
ett litet palats från 1500-talet. 
Rejadorada har blivit en referens av 
kvalitetsviner i Toro och därför finns deras 
viner i nästan alla regioner i Spanien och i 
19 länder i hela världen. 
Vinet är lagrad 6 månader på amerikanska 
och rumänska ekfat.

Intensiv cherryröd färg med violetta inslag. 
Medelstor doft med mörka bär, lakrits kola, mineral 
och färska örter. Medelfyllig, balanserade tanniner, 
smakrik med fatkaraktär, kryddiga mörka bär, örter 
och choklad. 
Kan lagras: 0-5 år. 
Alkoholhalt: 14,5%

Utmärkelser: 
•  Gold Zarcillo 2009, 

•  Silver Medal Mondial 
 du Bruxelles 2009, 

•  Silver Medal Spanish wine 
 contest in Russia 2009.
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STORUMANUTSTÄLLNINGEN
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för

Norrbottenspets och Finskspets

LÖRDAGEN DEN 16 November 2013

Plats: Ridhuset, Stensele. Domare: Ulf Ottosson
ID-vaccinations kontroll mellan 9.00 och 10.00

Chipläsare finns vid insläppet. Bedömningen börjar kl 10.00

Skriftlig anmälan skickas till:
Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg 

Tel 0953-205 22 mobil. 070-668 05 22
Passa på att kolla patella och tandstatus samt ögonlysning!

Vi har veterinär på plats!

Anmälningsavgift kan betalas på plats eller skickas in på:
Postgiro nr 485 676-1

Valp 50:- Veteranklass 150 :- övriga klasser 300:-
SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 NOVEMBER

HAMBURGARSERVERING      VÄLKOMNA!

OBS!
Patellakontroll och 

ögonlysning!

Hundutställning i Luleå
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för 

Finsk spets och Norrbottenspets i Luleå. 

Lördagen den 30 november 2013.

Plats: Kommer att redovisas visas i annons på hemsidan,
www.ssfnn.se, samt informeras om i samband med bekräftelse av anmälan. 

Domare: Vakant
Tider: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00

Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.

Anmälan: Skriftlig senast 15 november till
Kjell Sundström, Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur

Tel: 073-520 24 06
Använd anmälningsblanketten från Ståndskall. 

Blanketten finns även att ladda ner på www.tradskallare.se

Anmälningsavgifter:
Valpklass och veteranklass: 100:-. Övriga klasser: 300:-. Anmälningsavgiften betalas på plats. 

Servering!
Välkomna till Luleå!

Gratis 

patellakontroll
för 

Finskspets
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Västerbottens Lappmark
Vi har  skaffat oss en ny logga och tryckt upp 
svarta t-shirts med loggan i storlekar M, L, XL 
som finns att köpa. 
Priset är 100 kr för dessa och 130 kr om man vill 
ha en tröja med V-formad krage. 
Storlek S, M, L, XL. 

Beställ hos Lappmarkens 
kassör eller sekreterare: 

Uppge storlek!
Martin Markusson 
Tel. 073-180 08 32 eller 0941-664 81 
e-post: markusson_martin@hotmail.com

Thomas Jonsson 
Tel. 070-668 05 22, 0953-205 22 
e-post: thomas.jonsson@brinet.nu

OBS: Vi har BG 164-0739

SS
F Västerbottens Lappmark

100 kr 
inkl porto
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Givande trädskällardag 
i Bredbyn
Den 15 juni anordnade 
SSF Ångermanland en trädskällardag 
vid Tjärnstugan i Bredbyn.

Dagen inleddes med att veterinär Regina Lindberg 
gav värdefull information om kost och motion för 
våra jakthundar samt hur vi tar hand om våra fyr-
benta vänner när olyckan är framme. Därefter fick 
hussar och mattar nyttig ringträning med sina hun-
dar under ledning av Elisabeth Gidlöf. Under dagen 
bjöd klubben på varmkorv och fika.

Tack till alla som deltog och bidrog till denna trev-
liga dag!

Johanna Martinell

Veterinär Regina Lindberg visar värdefulla tips 
på sin pointertik Yoda.
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Hundutställningen 
Malungs Kennelklubb

Lördagen den 10 augusti anordnade SSF 
Mellansverige den årliga hundutställn-
ingen vid Malungs Kennelklubb. Dagen 
bjöd på fint väder och många fina stånd-
skall, desvärre inte på några tjädrar. 
 
I år kom 13 Norrbottenspetsar och 14 Finsk Spetsar 
till start, och som alltid var det valparna som stod 
först på tur att äntra ringen. Årets valpklassvinnare 
blev Vintuvans Rikki, ägare Björn Sinders, Orsa. 
Sedan var det dags för Finsk Spetsarna, där 
Tjäderlekens Messi steg ut som Bäst i Ras och fick 
konkurrera mot Norrbottenspetsen Odensalaskogens 
Apollo i den stora finalen. Där blev det Apollo 
som fick åka hem med den röda rosetten, BIS 1.   

Fullständig resultatlista finns på 
www.ssf.mellansverige.se.
 
Dagens domare var Nils-Erik Haagenrud från 
Norge, ett nytt ansikte i SSF-sammanhang. 
I sekretariatet satt som många gånger förr Ulla 
Andersson och Rita Ohlsson. 
Stort tack till alla medverkande som gjorde 
dagen mycket lyckad, hoppas på återseende 
2014 när det är dags för Riksutställning! 
Tack även till Jägareförbundet Dalarna för fina priser. 

Text och Foto: Kari Welam 

BIS 2, Tjäderlekens Messi och 
BIS 1, Odensalaskogens Apollo. 

Vinnare i valpklass, 
Vintuvans Rikki tillsammans med husse Björn Sinders. 

Jaktprov Västerbottens Lappmark 2013
Storsele/Storuman 28-29 september Klubbmästerskap Begränsad provtid
Anmälan:  Kurt Sivertsson, Byavägen 19, 923 96 Barsele tel. 0951-210 65.

Dikanäs 5-6 oktober Begränsad provtid Internationellt
Anmälan: Göran Hellström,  Ringvägen 23, 923 32 Storuman  tel. 070-328 05 43. 

För samtliga prov gäller följande
Anmälan ska vara hos anmälnings mottagare senast 14 dagar före start, och skall vara poststämplad. Vid 
händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur. Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs 
vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger. Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärin-
tyg. 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: medl. i Lappmarken 350 kr övriga 450 kr. Internationella 400 kr.
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Information om 
TÄCKHUNDSLISTAN
Grundkrav och ramar
Grundkraven för att komma in på täckhundslistan 
finns att läsa i sin helhet i: 
”Rutiner för avelsrekomendationer för finskspets” 
på vår hemsida www.standskall.se. 

Att en hane finns med på en så kallad täckhundslista 
garanterar ingenting annat än att de uppfyller ett 
antal grundkrav uppsatta av SSF. Dessa grundkrav 
eller ramar är inledningsvis relativt vida. Detta för 
att vi inte ska få en för liten avelsbas eller genbank 
att jobba med. En täckhundslista omarbetas 
kontinuerligt och kan aldrig sägas vara klar. 
Men utifrån aktuell lista kommer vi till själva 
kärnan i avelsarbetet, nämligen hur hanarna 
används. För våran ras handlar det om att få 
hanarna i ”rätt” kombinationer och med ”lagom” 
antal avkommor. Detta avelsarbete bygger vi på 
tillgänglig information om jakt, exteriör, 
sjukdomsbild och populationsgenetik. 

Vida ramar och risker
Man ska ha klart för sig att i alla kombinationer 
finns det risker, oavsett om parningen är 
rekommenderad eller inte. Om riskerna sen är låga 
eller höga vad gäller exempelvis epilepsi, 
tandbortfall, knäledsproblem är en annan fråga. 
Att grundkraven är vida kan belysas av 
nedanstående exempel:

¤  Epilepsitalen för hanarna på listan varierar 
mellan allt ifrån 0,4 – 1,79. Bra att känna till är att 
tal under 0,8 räknas som bra.

¤  Till Ep- talen ska hänsyn tas till vad blodslinjerna 
tillför i form av högriskindivider/linjer fem 
generationer bakåt. Något som många av ep-fallen 
utan tvekan visar att man ”slarvat” med.

¤  På listan finns allt ifrån låg- till högriskindivider 
vad gäller knäledsproblematiken. Det vill säga, mer 
eller mindre förtätade stamtavlor med knäledsrisker. 
Ofta finns det syskon med konstaterade knäledsfel, 
i flera led, att ta hänsyn till.

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

Slutord
Till detta ska läggas ett minst lika viktigt, om inte 
viktigare, jaktligt och exteriört perspektiv. Hur och 
vilken ordning de ska prioriteras bestäms bäst 
genom en slags helhetsbild över individen som ska 
gå i avel. Här spelar de enskilda egenskaper stor roll, 
vi tittar inte på om hanen eller tiken har en massa 
titlar eller inte. Man kan säga att bara för att en hane 
finns med på täckhundslistan, så passar den inte till 
alla tikar och tvärt om. Detta bygger bland annat på 
de ovan angivna olika orsakerna. 

Avelsråden för finskspets
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Namn Reg. nr. Namn Reg. nr.

1 Akroyd´s Nike S47106/2002 31 Leipipirs Nippe S32735/2003 

2 Akroyd’s Zorro SE41604/2010 32 Linadalens Osku S65418/2008

3 Barjas Pejjo S57410/2002 33 Loukanjarkas Tero S28399/2007

4 Barru S24992/2001 34 Maximus S35902/2009

5 Börknäs Kirro S59989/2003 35 Mosku S24411/2008

6 Domarboskogens Cacke S21527/2001 36 Predator´s Villi S48949/2005 

7 Domarboskogens Dacke S34510/2002 37 Predator’s Jesse  S35596/2009

8 Domarboskogens Tiger S21640/2004 38 Råsjöskogens Kefir S15826/2003 

9 Fort Hjort Jeppe S32794/2008 39 Råsjöskogens Sakko S48183/2003

10 Fort Hjort Trix S57065/2006 40 Skarjaks Ole Einar B S14970/2008

11 Grönbäckarns Sisu S42599/2008 41 Spetsgårdens Kari S21766/2002

12 Häggingåsens Dexter S22534/2008 42 Spetsgårdens Manu S43840/2003 

13 Häggingåsens Izor S22533/2008 43 Spetsgårdens Riiki S29351/2004

14 Häggingåsens Thai S42781/2009 44 Spetsgårdens Riiku S29352/2004 

15 Häggingåsens Ymer S22535/2008 45 Spetsgårdens Riipu S29353/2004

16 Jahtitaigan Tanu SE48830/2010 46 Sörlidbäckens Curry S20029/2006 

17 Japptjärns Ricko S37324/2004 47 Sörlidbäckens Fox S21898/2009

18 Jeppe S24490/2003 48 Sörlidbäckens Vikke S20307/2005

19 Kaitumdalens Fox S34731/2009 49 Tallens Repo SE24643/2010

20 Kaitumdalens Rippe SE21754/2010 50 Tallens Sigge S27408/2006

21 Kero S32151/2006 51 Tapperdalen Patu S28175/2004

22 Kiepin Kaamos S36617/2008 52 Utterdalens Pajjo S26326/2006

23 Kiepin Kaira S34999/2008 53 Vackeråsens Molle S57572/2004

24 Killamrovas Ricco S56723/2008 54 Vackeråsens Rikko S57573/2004 

25 Knihtin Rokka S64568/2006 55 Vassåsens Acko S38288/2003

26 Kolgårdens Repo S28804/2006 56 Viterlidens Akko S36826/2001

27 Kolgårdens Råssko S23669/2007 57 Viterlidens Kinto S59097/2007

28 Latanjarkas Frippe S29850/2003 58 Våtsjöbergets Alfons S53137/2005

29 Latanjarkas Jekko S18062/2002 59 Åbackens Face Of Fear S39970/2007

30 Latanjarkas Lee S22665/2005 60 Predator's Mikko SE36263/2012

Täckhundslistan Finskspets
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Information från avelsråden
I detta nummer presenteras lite statistik runt epilepsifrekvensen för rasen. Statistiken visar utvecklingen 
från 1985 och fram till idag, och gäller antalet sjukdomsfall per registreringsår. Dessa siffror används sedan 
till ett resonemang runt en uppskattning av sjukdomsfrekvensen för rasen. Vidare så reflekterar jag över 
tänkbara orsaker till varför sjukdomstrenden går åt ett visst håll. Med i detta nummer finns också aktuell 
täckhundslista och information om SSF:s avelsrådgivning. 

Sjukdomsfall per år
I den årliga avelsrapporterna har vi avelsråd, sedan vi börjat, redovisat sjukdomsfrekvensen angående 
knäledsfelen för rasen. Epilepsifrekvensen har varit svårare att redovisa på ett bra sätt, av olika anledningar, 
men jag kommer här att göra ett försök. Först presenterar jag antalet sjukdomsfall per registreringsår och 
sen en uppskattning av sjukdomsfrekvensen för rasen procentuellt. Men vi börjar här nedan med 
frekvensen sjukdomsfall från 1985 till 2011. Det hela ser ut enligt följande:

Här ser vi tydligt att antalet epilepsifall per registreringsår sjunkit relativt kraftigt. Det finns givetvis en viss 
eftersläpning men skillnaden eller trenden kan ändå betecknas som tydlig. Men vi kanske inte ska nöja oss 
med det utan utveckla resonemanget och försöka vara lite kritiskt granskande? Kurvan är oregelbunden 
med höga toppar och djupa dalar. Att det skulle vara sådana kast i antal sjuka individer är nog mindre 
troligt. En tänkbar orsak skulle kunna vara att sjuktalen följer registreringstalens svängningar. Men jämför 
man kurvorna så ser man att det inte förhåller sig på det viset. Sannolikt beror dessa kortsiktiga ”kraftiga” 
variationer på att man antingen underlåtit att rapportera in sjukdomsfall till avelsråden, eller inte observe-
rat att hunden varit sjuk. Om man utgår från det skulle man exempelvis kunna fylla ut dalarna och kanske 
få en tydligare bild av trenden för sjuktalen? 
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Uppskattning av antal sjukdomsfall
Fyller vi igen dalarna så blir kurvan och uppskattningen av antalet sjukdomsfall följande:

Nu blir kurvan och trenden betydligt tydligare. Som jag skrev i avelsrapporten för 2012, så har vi med 
största sannolikhet mer än halverat sjuktalen för epilepsi hos den finska spetsen.
Vi ser också att det verkar som att epilepsitoppen viker av kraftigt från cirka 1994. Men kan man vara 
säker på att det är så? Vi vet att det har fötts betydligt fler valpar i början av 90-talet än vad det gör idag 
(se avelsrapporten 2012). Det kan ju visa sig att sjukdomsfrekvenserna inte förändrats på grund av detta? 
Det vill säga om det föds färre valpar så bör antalet sjuka individer också minska, om vi bortser från fel-
aktiga avelsstrategier? Det är ju något som diagrammet ovan inte tar hänsyn till. När det gäller knäledsfel 
så ligger det nära till hands att jämföra antalet sjuka mot antal undersökta individer, samt hur stor del av 
populationen som undersökts. Ett sådant underlag ger en mycket säker uppskattning av sjukdomsfrekven-
sen, och man ser om det blivit bättre eller sämre! Även i detta fall är det av största vikt att underlaget dels 
är stort och brett, och att det motsvaras av ett genomsnitt de mest aktiva uppfödarnas linjer. Genetikerna 
rekommenderar att upp mot 50 % av rasen bör undersöks per registreringsår. När det gäller epilepsin kan 
man inte jämföra mot exempelvis antalet undersökta individer. Man kanske skulle försöka koppla sjukta-
len till den totala populationen på något sätt? Här ligger det nära till hands att återkoppla till registrerings-
statistiken från SKK. En viktig detalj som man bör reflektera över i sammanhanget är hur väl ep-rapporte-
ringen kan tänkas överensstämma med verkligheten, eller vilka och hur stora felkällorna kan tänkas vara.

Sjukdomsfrekvensen för rasen
Innan vi går vidare och kopplar sjuktalen till registreringstalen, bör vi som sagt fundera lite över hur väl 
statistiken ovan överensstämmer med verkligheten. Man bör vara medveten om att vi sannolikt har 2-3 
gånger så många sjukdomsfall per registreringsår i verkligheten, än vad som rapporterats in till avelsråden. 
Det finns några detaljer som pekar på att det kan förhålla sig så. Tittar vi på frekvensen knäledsfel som 
presenteras i avelsrapporten 2012, så låg den på cirka 10 %, när det var som värst (1994-2001). Även när 
det gäller knäledsfrekvensen så finns det utan tvekan ett mörkertal. I ståndskall nr 2 2010 i avelsrapporten 
2009 redovisas uppgifter på kända ”mörkertal” om 30 %. Utifrån detta så kan vi utgå från att det finns 
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ytterligare ett antal fall, som varje registreringsår i all tysthet, skyndsamt satts bort utan att rapporteras in. 
Detta fenomen borde rimligtvis även gälla ep-inrapporteringen. Med största sannolikhet borde mörker-
talet dessutom vara högre än fallet med knälederna. Vi ser också en eftersläpning på 10 talet år, då vi ser 
att cirka 30 % av fallen vi fått in rör 90-talet. En annan detalj som talar för att ep-frekvenserna är högre, 
är statistik från försäkringsbolag vi tagit del av. Statistiken är mer jämförelser/riskbedömningar raser emel-
lan, inte faktiska sjuktal. Dessa visar att riskerna för ep bedöms som högre hos den finskaspetsen än hos 
många andra raser. Samtidigt bedöms inte knäledsriskerna inom rasen motsvara ep-riskerna. Det vill säga 
knäledsriskerna är lägre än ep-risken hos Finskspets. Vidare så kan upptäktsrisken för lindriga fall av ep 
vara låg, då anfallen kan vara mycket korta, svårupptäckta, och få till antalet. Vidare så kan det vara långa 
mellanrum mellan anfallen. Med andra ord så ligger det nära till hands att tro att ep-frekvenserna minst 
bör följer knäledsfrekvensen, men sannolikt borde den kunna vara högre. Med det som utgångspunkt så 
bör sjukdomsfrekvensen lågt räknat vara minst 2-3 gånger så höga. Forskning på andra områden har visat 
att uppmärksamhet på ett problem och spridning av information och kunskap alltid har en positiv effekt. 
Troligt är att frekvenserna varit betydligt högre under 80- och 90-talen än idag.

Uppskattad sjukdomsfrekvens i % per registreringsår
Men skulle vi exempelvis leka med tanken att vi dubblerar sjuktalen, över hela linjen, så 
skulle sjukdomsfrekvensen i procent av antalet registrerade hundar per år bli ungefär så här:

Tittar man på siffrorna så ser man att sjukdomsfrekvensen sjunkit markant, även om man kan 
diskutera från vilka nivåer. Vi ser också att epilepsitoppen börjar vika av först i början på 2000-talet och 
inte mitten på 1990-talet som jag skrev i avelsrapporten. Det är alltså från början på 2000-talet som vi på 
allvar börjar få bukt med epilepsiproblematiken! Vad kan då orsakerna vara till detta trendbrott?
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Inavelsgrad, kullstorlek och sjukdomsfrekvens.
Det finns säkert många olika åsikter om detta, men om man försöker luta sig mot fakta och statistik så 
kan man utläsa följande. Studerar man statistik för inavelsgraden för rasen och jämför med sjukdomsfrek-
vensen så blir det intressant. Mellan 1999 och 2001 ser vi ett första trendbrott, där inavelsgraden för rasen 
sjunker några år på rad. Den faller från 2 till 1.5 %. Detta för att sen tillfälligt stiga igen till 2.3 % år 
2002. Men från 2003 fram till idag, lyckas vi för första gången, långsiktigt pressa ner inavelsgraderna väl 
under 1.5 % (se diagram nedan). 

     Källa: SKK Avelsdata

En annan viktig detalj som vi jobbat mycket med och där man ser ett trendbrott är ”Djur använda i avel”. 
Effekten av att sprida aveln på fler individer kompletterar i grunden arbetet med inavelsgraden inom 
rasen. Chanserna ökar att få lägre inavelsgrader om fler individer kommer i avel. Sannolikt tappar vi färre 
genvarianter i en lugnare takt än tidigare, och vi motverkar den farliga matadoraveln. Utvecklingen ser ut 
enligt följande: (Avelsrapport 2012) 

Här ser man att någon gång 1998 kommer ett första större trendbrott för att från 2009 ytterligare förbätt-
ra läget för rasen. Rätt så precis vid samma tidpunkter som nämns gällande inavelsgraden, först vid cirka 
1999 och sedan efter 2003, börjar även kullstorleken för rasen att stiga. Genetiker har läge poängterat att 
höga inavelsgrader trycker ner kullstorlekarna och ökar frekvensen av genetiska defekter (sjukdomar). 
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Här nedan kan ni se diagram över kullstorlekens utveckling: 
 

     Källa: SKK Avelsdata

Någon gång kring 1999- 2002 ser vi också att sjukdomsfrekvenserna för epilepsi och knäleder börjar 
sjunka mer markant. Eller vi kan säga att vi ser ett större trendbrott som verkar bestå över en längre tid 
(se diagram nedan).

Observera att undersökningsunderlaget för knäledsfel före 1996 är väldigt osäkert på grund av under-
sökningsfrekvensen varit låg. Vidare är det högst osannolikt att vi inte haft några knäledsfel år 2002. 
Jämför man kurvorna så framträder ett mönster som är mycket svårt att bortse från. Trendbrotten 
för inavelsgraden, sjukdomsfrekvensen samt kullstorleken ser otvivelaktigt ut att sammanfalla väl 
tidsmässigt.  
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Slutord
Att kopplingen mellan en sjunkande inavelsgrad och sjunkande sjukdomsfrekvenser skulle vara hela förkla-
ringen är mindre troligt. Men mycket talar för att det är den enskilt största och viktigaste pusselbiten. Jag 
hoppas att de flesta känner till och har lärt sig av historien om våran Norrbottenspets. Om ögonproblema-
tiken och vad man var tvungen att göra för att rädda rasen från en katastrof. Andra detaljer som har haft 
en positiv påverkan är ett medvetet arbete mot nya och sundare avelsstrategier. Strategier som man i större 
grad valt att arbeta efter och försökt genomföra inom rasen. Exempel på detta är medveten breddning av 
avelsbasen, avkommebegränsning, bättre identifiering av risklinjer/individer samt att vi lyckats väl med att 
undvika den farliga matadoraveln. Vidare så började kanske rasentusiasterna på allvar få upp ögonen för 
problemen och satte egna intressen åt sidan för rasens bästa? Men oavsett vad man tycker och hur man 
väljer att redovisa sjuktalen så är det ändå med största sannolikhet en mycket positiv utveckling vi 
ser för rasen.  Intressant vore att få jämföra relevanta sjukdomsfrekvenser mot exempelvis försäkringsbolag 
eller någon slags veterinärmedicinskstatistik på området. Har kurvorna även för dem börjat vika ner, eller? 

Avelsråden finskspets
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Finsk spets
Johan Lehmivaara
Kyrkogatan 3, 980 10 Vittangi, tel: 0981-100 44, 
e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.

Kjell Pettersson
Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663220
e-post: kjell.p.spg@gmail.com

Norrbottenspets
Rickard Näslund
Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, 
e-post: nobsen.rickard@hotmail.se

Alf Borgström
Granv. 24, 912 32 Vilhelmina, tel: 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 

Avelsråd

SSF Gävleborgs årliga 
hundutställning i Alfta!

Den  2 juni annordnade vi på SSF 
Gävleborg den årliga 
hundutställningen i Alfta. 
Väderförhållandet var perfekt ur 
hundutställnings synpunkt.  
Det var molnigt och inte allt för varmt.

Antalet anmälda hundar var ovanligt lågt, 
endast 15 hundar. Det var 8 finskspetsar och 
7 st norbottenspetsar. Dagen gav oss inte så många 
höga priser bland våra anmälda hundar. Det var 
ingen finskspets som kvalifiserade sig till Bäst i 
Rasen och fick därmed inte tävla vidare om dagens 
bästa trädskällare. 
Bättre gick det för norbottenspetsarna där 
Pötbobäcken Vigge blev Bäst i Rasen och som även 
blev dagens bästa trädskällare. 
Ett stort grattis till er! 

Dagens bästa valp blev Milla, Grattis!
Jag vill nu avsluta med att tacka vår domare Stig 
Brännvall, våra ringsekretrare och framförallt våra 
deltagande ekipage för en bra dag! 

Bästa trädskällare Pötbobäckens Vigge som 
ägs utav Per-Olof Eriksson

Nästa år firar jakthundsutställningen i Alfta 
40 år och det kommer att firas med festligheter
 på kvällen. 

I och med detta kommer vi då att flytta 
utställningen till Lördagen den 5 juni. 

Så boka redan nu in detta datum i almanackan och 
kom och fira vårt 40års jubileum tillsammans med 
oss! Håll utkik efter information i ståndskall samt 
på hemsidan!

Emelie Nordin 
SSF Gävleborg 
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Avelsråd

E

SE UCH Häggingåsens Ymer 
S22535/2008
Ägare: 
Niklas Stöök, Hammarstrand
Uppfödare: 
Daniel Bykvist, Bollnäs
Jaktprov:
2010-10-26 Rörligt 80p
2011-08-30 Rörligt 80p
Utställningar:
2012-04-29 Stöde - Cert
2013-02-16 Bredbyn - Cert, BIR, BIS
2013-04-21 Stöde - Cert, BIR, BIS

SE UCH AKROYD`S ZORRO 
SE41604/2010
Ägare:
Kent Widgren, Lillpite
Uppfödare: Leif Hedlund, Piteå
Jaktprov:
2012-11-22 Rörligt jaktprov 1:a pris 75 p
Utställningar:
2013-02-03  Robertsfors cert, BIR o BIS
2013-02-09  Jokkmokk Cert
2013-05-18 Piteå Sjulnäs Nationell Cert o BIR

Maila in manus/bilder till:

standskall@it4unet.se
Märk filerna med innehållets namn!
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Historiska hundar
Champion Nätti.

1907 upptäckte stationsinspektör tillika 
finnspetsmannen Leisten en mycket 
vacker ljusröd hanhund på en gata i 
Kajana. Hunden härstammade från 
Pakinvaara by i Sotkamo. Leisten fick 
köpa hunden, som sedan visades på 
spetshundsektionens möte i Kintaus 
1908. Spetshundssektionen beslöt på 
inrådan av A. Tanttu att köpa Nätti. 
Hunden placerades hos Tanttu och kom 
att användas flitigt i aveln. 

Nätti hade en ståtlig svans och vacker färg och var 
dessutom kvadratiskt byggt, vilket inte var så vanligt 
på den tiden. Professor Antti Tanttu började nu ett 
grundligt arbete med att modernisera  rasstandarden 
med Nätti som förebild, till sin hjälp anlitade han 
skulptören Jussi Mäntynen. Man tog en mängd 
mått och satte dessa i relation till varandra på ett 
mycket ingående sätt.

Genom detta arbete föddes den moderna finska 
spetsen. Det vill säga en vackert färgad kvadratisk 
hund med en halvmånformad svansställning, relativt 
små öron, ganska lätt huvud med relativt kort nos 
och med becksvart nosspegel.  De långsmala röda 
rävaktiga hundarnas tid  var förbi.
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Nätti blev så småningom rasens första 
utställningschampion och ingen hund torde haft 
en större betydelse för den finska spetsens exteriöra 
utveckling, även om det senare kom fram bättre 
exteriöra nedärvare, så uppnådde dessa endast de 
exteriöra krav som uppställdes tack vare Nätti.

Nätti blev den första moderna finska spetsen och 
Professor Antti Tanttu blev tillika den moderna 
finska spetsens fader. Mera om den senare en annan 
gång.

Vi höres! 
Staffan Forsslund

Hundutställning i Vemdalen
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning 

för Finsk spets och Norrbottenspets

Lördagen den 9 november, Lövåsgården Vemdalen
 

Domare: Britt-Marie Nordqvist
Skriftlig anmälan senast fredag den 26 oktober till: 

Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal. 
0640-32157, 070-657 67 38,

 jonssonsel@telia.com

Anmälningsavgiften sätts in på SSF J/H:s  pg. 13 70 11-3 
Valpklass 4-9 mån. samt Championklass gratis. Övriga klasser 250:-

OBS! Jakthundsklass från 15 månader fylld på utställningsdagen 
Använd anmälningsblankett från Ståndskall eller www. tradskallare.se 

PM med info skickas ut veckan före utställningen
Kontrollera i god tid att era hundar är vaccinerade.

Gratis patellaundersökning för SSF:s medlemmars hundar
Servering samt lotteri med fina priser. Två dagars fågeljakt inkl. boende

 med självhushåll på Holmen Skogs marker lottas ut på startnumret

Välkomna!

”Becksvart nos, böjd svans

markerar orren, skäller tjädern.

Glad och trogen, 

den röda spetsen” 
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Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar livet på någon, jagar 
brottslingar eller varnar vid brand. Även mindre dramatiska insatser kan vara mycket 
betydelsefulla. Hundar kan göra livsviktiga insatser, som till exempel sällskap åt 
ensamma, sjuka eller gamla människor eller som bästa kamrater till barn – helt 
vardagliga bragder som sker i det tysta och vanligtvis inte får stora rubriker. Alla 
hundar som inte är ”proffs” (det vill säga tjänstehundar) kan kandidera.

Nominera fram till 15 november
Bragden ska ha utförts från den 15 november föregående år fram till sista anmäl-
ningsdagen som är den 15 november innevarande år. Bifoga gärna en bild eller 
annat som förstärker berättelsen och märk kuvertet ”Årets bragdhund”.

Bidragen för 2013 ska inkomma senast den 15 november 2013 till: 
E-post: bragdhund@skk.se eller via post: Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA. 

Bild: Årets bragdhund 2012. Loppan tillsammans med matte Mona Skoglund. Foto: Johan Lindberg/Ge� e Nöje.

Nominera Årets bragdhund

Läs mer på www.skk.se/bragdhundar eller via QR-koden

Nominera årets bragdhund_A5-ligg.indd   2 2013-08-06   11:23:29
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Kommentarer Inga andra bett än det föreskrivna saxbettet är tillåtna. 
Tandbortfall förekommer och tandstatusen skall kontrolleras noga 
av domaren samt specificeras i domarkritiken.
Avsaknad av tre st tänder accepteras, vid avsaknad av fler tänder 
utöver dessa sker prisnedsättning med ett steg per tand. 

De nya kommentarerna gällande 
tandstatus för Finsk spets är enligt följande:

Käkar/Tänder  Käkarna skall vara kraftiga. Tänderna skall vara välutvecklade  
 och symmetriskt ansatta.Normalt tandschema. 
 Väl slutet saxbett

Iskka med vinden i pälsen!
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Fågelhundens 
olika jaktsätt
Av Rune Samuelsson

Den finska spetsens och norrbottenspetsens 
gemensamma urfäder har i århundraden, 
sannoligt i årtusenden används som trädskällare. 
Det är en hund som ger ståndskall på allt vilt och 
speciellt sådana som tagit sin tillflykt till träd. 
Det viktigaste viltet för trädskällaren har till 
långt in på 1900-talet varit pälsdjuren. Därför 
frestas t o m de mest specialiserade fågelhundarna 
fortfarande så svårt av ekorren... 

Att av trädskällaren göra en skällande fågelhund är 
en nutida företeelse. Att rätt förstå den skällande 
fågelhunden och dess jaktkapacitet på fågel, är att 
förstå vad som skiljer den från trädskällaren.
Trädskällaren
Dess jaktsätt är att med snabbast möjliga rusning 
tvinga viltet att stanna eller träa. Beteendet är 
samma för den bortflygande fågeln. Den stannar 
först då den uppger förföljandet eller på den plats 
där den tror fågeln satt sig, där den genom mer eller 
mindre systematiskt genomletande försöker hitta 
fågeln. 
När den reser en kull/flock väljer den ut en fågel ofta 
den närmaste som den förföljer med snabbast 

möjliga rusning. En galopperande hund har 
mycket svårt att uppfatta ljud, därför att de egna 
rörelsernas ljud överröstar avlägsnare ljud. Om 
resten av fåglarna träar inom omedelbar närhet kan 
den inte uppfatta tillslagen med hörseln och har då 
knappast några möjligheter att bli medveten om 
dessa. Därmed missar den chansen till ståndskall på 
andra än den fågel som blivit föremål för hundens 
direkta intresse – under förutsättning att den träat 
inom synhåll.
Trädskällaren måste i allmänhet förlita sig enbart till 
luktsinnet för att hitta en utom synhåll sittande 
fågel. Men luktsinnet räcker oftast inte till vare sig 
för grov eller finlokalisering av en på längre avstånd 
i träd sittande fågel som slagit till helt nyligen. Det 
är tillräckligt svårt att under gynnsamma vittrings-
förhållanden hitta en sådan fågel även om den 
suttit där en längre tid och således lämnat en 
betydligt vidare och starkare luktsektor. En typisk 
trädskällare har i allmänhet endast chansen till ett 
ståndskall per tjäderkull. En kacklande orrkull 
erbjuder däremot bättre möjligheter.
Den skällande fågelhunden
Den renodlade skällande fågelhunden ”står” för 
lyftande kull/flock och väntar till fåglarna träat, 
oavsett om det sker inom eller utom synhåll. Därför 
kan den kontrollera flera fåglar samtidigt – upp till 
tre- och får då ståndskall på lika många om dess 
minne eller övriga egenskaper räcker till. Det är 
därför vi i våra provregler räknar en kull/flock till tre 
fåglar. Erfarenheten säger att hunden inte kan 
minnas fler än tre fåglar samtidigt. I vart fall så 
saknas det säker dokumentation på större tal.
Likadant gör den vid förföljande av en enstaka fågel. 
Rusar efter så länge den har synkontakt och ”står” 
sedan lyssnande tills den hör tillslaget. Om den inte 
gör det avbryter den förföljandet eller fortsätter ut 
i sök.
Då hunden hör fågeln träa kan den med hörselns 
hjälp med förvånansvärt exakthet fastställa fågelns 
sittplats – sannolikt till mindre än 5% av fågelns 
flygsträcka. Vid ex. 400 meters flygsträcka bör den 
således veta ”sitträdet” med högst 20 meters 
felmarginal. (därifrån vår 30 meter sektor i 
provreglerna). Men det förutsätter normal väderlek, 
speciellt vindförhållandena.
När hunden sprungit fram till fågelns förmodade 
sittplats är det av avgörande betydelse för exakt 
markering att den åter stannar till och lyssnar. När 
hunden kommer galopperande och stannar upp i 
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fågelns omedelbara närhet brukar det utlösa en 
reaktion hos fågeln. Antingen ger den då små läten 
eller vänder sig på kvisten och avslöjar därmed 
obönhörligen sitt gömställe för den tyst stående 
hunden. Skulle den inte avslöja sig ger hunden ändå 
”sökande skall” som kan övergå i ståndskall och bli 
en felmarkering. Ju längre flygsträcka och sämre 
väderleksbetingelser dess större blir felmarkeringen. 
Till och med så att det blir ett falskt skall. Likaledes 
blir det ett falskt skall om fågeln lättat under tiden 
hunden nalkas platsen. 
Det finns hundar med så starka ”ståanlag” att de kan 
stå ex. för ripa som en stående fågelhund.

Slutsatser
Även många erfarna fågeljägare har den 
uppfattningen att det är näsan (luktsinnet) som gör 
den skällande fågelhunden. Men av ovanstående 
framgår klart att under själva fågelarbetet är hörseln 
utan jämförelse det viktigaste sinnet. Den som sett 
en skällande fågelhund mista hörseln (nedsatt) har 
också märkt hur katastrofalt jaktförmågan blir 
nedsatt.
Däremot är luktsinnet det viktigaste då det gäller 
att hitta fågel (få första kontakt) och då i synnerhet 
under senhösten då fåglarna normalt vistas i träden.
Det ligger i sakens natur att en trädskällare kan ha 
väl så god näsa som en skällande fågelhund. 
Det finns inget samband mellan luktsinnet och 
förmågan att stå.
En skällande fågelhunds jaktsätt gör att den har 
lättare att få falska skall än en trädskällare. Vid 
letande efter den sittande fågeln ger hunden ofta 
skall. Våra provregler betecknar sådan skallgivning 
som överkänslighet.
Jaktproven och erfarenhet har visat att ytterst få av 
våra hundar är renodlade skällande 
fågelhundar. Flertalet tillhör trädskällarna och det 
finns naturligtvis även hundar som är ett mellant-
ing av de två faserna. Endast en avel som konsekvent 
bygger på rena anlag att ”stå och lyssna” kan ge oss 
de hundar vi  önskar och som provreglerna 
förutsätter. 
För norrbottenspetsen är detta ett livsvillkor för 
att på allvar kunna konkurrera med de bästa finska 
spetsarna. Skillnaden mellan de två rasernas 
topphundar finns i första hand att söka i den 
egenskapen.
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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
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Ordförande 
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57,  e-post: jonssonsel@telia.com 
Vice ordförande  
Egon Rongdén,Berglundav 1860 30 Sörberge, 060-57 00 62/070-366 85 00. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare 
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 / 073-079 94 17  e-post: jensing@telia.com
Kassör 
wLedamot 
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72  e-post: ronney@skoog.biz
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, e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.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
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz 
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: 073-0358823. e-post: akpersson@live.se 
Exteriörkommitte 
Sammankallande: Ewa Widstrand, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad, tel: 0660-73138, 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
Ivar Karkiainen, Simpvägen 2, 815 45 Tierp, tel: 0293-127 02 e-post: 097310280@telia.com
Valberedning sammankallande 
Ulf Jonsson Silsjönäs 115, 880 50 Backe, tel: 0624-400 15 / 070342 57 87 e-post: 40015@telia.com 
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Specialklubben för Skällande Fågelhundar 
- Lokalklubbarna
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.sjostrom62@gmail.com
Sekreterare: Gunilla Falk, Vaikijaure 601, 962 69 Jokkmokk, tel: 0971-310 17 / 070-548 52 54, e-post: gunilla.falk2@spray.se
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel: 0910–58 05 20 e-post: l.michael.holmberg@telia.com 
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
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.
Ordf: Markus Fougstedt, Nybyn 94, 942 92 Älvsbyn tel: 0929-132 64, 070-682 03 31. e-post: markus.fougstedt@telia.com
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: Mats Olof Mattsson, Bofors 155, 880 50  Backe, tel: 073-181 44 09
Sekreterare: Johanna Martinell, Östra Dalgatan 26, 891 32 Örnsköldsvik, tel: 073 05 08 707, e-post: J_martinell@hotmail.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, Fjällvägen 34, 840 92 Vemdalen tel: 070-615 10 60, e-post: trum.anders@swipnet.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, Berglundav 1, 860 30 Sörberge, tel: 070-366 85 00 e-post: egon.rongden@sergel.com
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@metso.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:
Solveig Nyström, V:a Ringvägen 121, 871 42 Härnösand

Mård skjuten för Asssar
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