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Ledare

Innehåll Nr 3 • 2014
• Klubbnytt

Hej trädskällarvänner!

• Champions

Som nyinvald ledamot i
Riksstyrelsen nu i Mora den
12:e april, är det väl på sin
plats att jag presenterar mig
Anders Lundberg
samt tackar så mycket för förtroendet! Jag heter Anders Lundberg och bor i en by
som heter Rossbol, ca 2,5 mil sydost om Östersund.
I hushållet finns min sambo, våra två döttrar och
två finnspetsar.

• Utställningar
• Jaktprov
• Utbildningar
• Avelsråd
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Jag är född 1964 och uppvuxen på Frösön. Efter ett
himla flackande i yngre dagar, bl.a. i Europa, Asien
och Nordamerika, träffade jag min sambo i Åre i
slutet på 80-talet. Vi köpte ett torp i Rossbol 1990
och där har vi bott sedan dess och som sagt begåvats
med 2 döttrar. Vilka för övrigt snart är redo att lämna boet då de är 19 respektive 15 år nu.
Vad gäller hundar så har jag så långt jag kan minnas
alltid varit omgiven av en eller flera fyrbenta vänner av diverse raser. Allt mellan taxar, stövare, settrar
och älghundar har funnits i familjens ägo. Alla dessa hundar som har passerat genom åren har haft en
sak gemensamt; alla har varit jakthundar. Dock har
drömmen om en renodlad trädskällare alltid funnits och år 2004, då det för ovanlighetens skull inte
fanns någon hund i huset, gjorde jag slag i saken och
skaffade min första finnspets, Tjäderportens Morriz.

Ansvarig utgivare
Roger Hedlund
SJövägen 152, 834 34 Brunflo
Tel. 070-358 12 13
Redaktör
Göran Hellström
Ringvägen 23, 923 32 Storuman
Tel. 070-328 05 43
E-post: standskall@it4unet.se

Hösten 2006 var vi med på Trädskällardagarna som
Leif Öhgren anordnade i Storuman med omnejd.
Det var ett mycket lärorikt och trevligt arrangemang
på alla sätt. Sorgligt nog så gick Leif bort våren 2011
och lämnade ett stort tomrum efter sig. Hans idé
med Trädskällardagarna är något vi bör försöka ta
upp igen i någon form. Det var ett utmärkt sätt att
komma in i jakten med trädskällare och väldigt uppskattat av både nybörjare och mer erfarna inom
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Prenumeration ingår i medlemskap i SSF.
Omslagsfoto: Fort Hjort Kippis går jaktprov.
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Injagningskompendium
Det 40-sidiga häftet som uttömmande beskriver injagningens alla faser från val av
valp till de första jaktturerna, har fått lysande recentioner i jakttidningarna.
”En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den”,
skriver Jägarförbundets tidning Svensk Jakt.
Författare är: Kjell Rosberg, Jan Domarhed och Leif Öhgren.
Illustratör: Leif Holmqvist
Finns att köpa hos lokalklubbarnas kassörer. Pris: 100:-

Utgivningsplan
Nr
Sista manusdag
Hos medlemmarna
1/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 februari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 mars
2/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 maj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 juni
3/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 augusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 september
4/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 november  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 december
Manus skickas via e-post till:
Göran Hellström tel. 070-328 05 43,

e-post: standskall@it4unet.se
Försenat material kan inte garanteras plats, oavsett innehåll.
Handskrivna manus lämnas till lokalklubbens sekreterare. Märk filerna med namn.

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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slan efter Bengt-Olov Norberg. Och det är Thomas
Jonssons förtjänst (eller fel om man så vill) att det
blev så. Det är säkert flera av er domare och provledare som känner igen min röst då ni har blivit uppringda om något varit oklart eller felaktigt i något
jaktprov. Som dataansvarig är jag också inblandad
i framtagandet av vårt nya rasdataprogram tillsammans med Egon Rongdén och Lennart Jönsson. Det
framskrider i stort sett enligt plan och det kommer
bli en rejäl förbättring mot vad vi har idag.

Ledare forts...
denna jaktform. Det var också ett bra sätt att knyta
kontakter nybörjare och mer erfarna emellan. Och
just kontakter är viktigt då man är gröngöling, oavsett inom vilket område.
Morriz är nu inne på sitt tionde år och vi har haft
en himla massa roliga och spännande stunder i skog
och mark. Han har lärt mig mycket om vad trädskällarjakt egentligen är trots att han aldrig var
något championämne. Tyvärr lider han numera av
slitna leder så han är mer eller mindre pensionär vid
det här laget.

Till sist vill jag återknyta till vad Roger Hedlund var
inne på i sin ledare i förra numret. Det faktum att
det blir allt svårare att finna personer som är villiga att ideellt ställa upp som funktionärer, både i lokalklubbar och riks, gör att vi bör tänka igenom hur
vi vill att vår klubb ska se ut i framtiden. Jag har inget bra svar på frågan, men jag tror vi bör diskutera
den innan vi står där en vacker dag utan funktionärer. Har vi inte medlemmar som ställer upp så har vi
snart ingen klubb heller.

År 2012 skaffade jag min andra finne, Predator’s
Jäger. Han är en vild och stilig kille som gått väldigt
bra på utställningar. Tyvärr så är de senaste två åren
de sämsta jag upplevt vad gäller fågel på de marker jag jagar på. Inget man direkt jublar över då man
har en unghund att jaga in. Den usla fågeltillgången
är också orsaken till att vi inte gått något jaktprov
ännu, men det kommer! Vi hoppas och tror på en
bättre höst i år.

Med hopp om en bra höst önskar jag er alla lycka
till på jaktprov och utställningar och inte minst uti
tjäderskogarna!

Angående min karriär i SSF så har jag varit medlem
i SSF J/H sedan 2004 och varit dataansvarig för jaktprov i SSF Riks sedan 2007 då jag tog över den sys-

Anders Lundberg
Ledamot SSF Riks

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

Maila adressändring till:
tl@inkopssupport.com
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a ut tid
k
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k
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Känner någon:
Henrik Henriksson, Lansjärv
Sven Holmlund, Norrsundet
Tommy Stenberg, Sandviken
Jag har inte aktuell adress på ovanstående
personer så be dom kontakta mig.
MVH Tommy Lannemar Medlemshanterare i SSF
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Mössa i Merinoull med SSF:s logga

Finskspetsvalpar

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 posta mössan.

Moder

Tjäder fightens Sissi
reg nr S51121/2008
Fader

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.

Åbacken Face of Fear
reg nr S39970/2007

Valpar väntas födas den
28/8 2014

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

Börje Laestander
Skellefteå
070/608 52 35

/bilder till:

Maila in manus

e
4unet.sn!
standskamlled@init
m
na
ts
lle
nehå
Märk filerna

SSF Riksklubben har bytt bank!
- Postgirot är avslutat -

Bankgiro: 5685-2544
IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588
BIC HANDSESS
Tänk på att ange Medlemsnummer, namn och adress vid betalningar
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Hundutställning

Tack till...

i Orsa
SSF Mellansverige

Samtidigt passar vi på att tacka domaren Olle
Häggkvist samt ringsekreterarna Ulla Andersson
och Anna-Karin Rydstedt för ett utmärkt arbete!

I strålande solsken avgjordes kampen om
rosetterna när SFF Mellansverige
anordnade utställning i
Orsa lördagen den 9 augusti.

En hel del andra rosetter delades också ut men om
detta läser ni i den fullständiga resultatlistan som
finns på vår hemsida: www.ssf-mellansverige.se
Ronney Skoog

23 hundar kom till start, 14 Finska spetsar och 9
Norrbottenspetsar. Inget deltagarrekord direkt men
med ett antal återbud och konkurrens av andra
sommaraktiviteter så blev det så denna gång.

BIS Sörlidbäckens Fox
Då ingen av de deltagande Nobsarna erhöll något
CK och därmed inte gick vidare till konkurrensklass
mot bäste Finska spets blev det den snygga
Sörlidbäckens Fox som till sist, i eget majestät fick
trava runt med husse Henrik Björk från Lima i
vinnarcirkeln. Fox blev inte bara BIS utan kan också
numera titulera sig som Svensk Utställningschampion då han erhöll det tredje och sista Certet som
behövdes. Grattis säger vi till dessa!
Skarnäbbens Taiga Bästa Valp + HP

Best in show!
Sörlidbäckens Fox
Äg. Henrik Björk, Lima

Loviz Björk, Henrik Björk och domaren Olle Häggkvist
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STORUMANUTSTÄLLNINGEN
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för
Norrbottenspets och Finskspets

LÖRDAGEN DEN 15 November 2014
Plats: Ridhuset, Stensele. Domare: Arvid Göransson
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
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!

Hundutställning
i Arvidsjaur
SSF/Nedre Norrbotten anordnar utställning för
Finsk spets och Norrbottenspets i Arvidsjaur.

Lördagen den 22 november 2014
Plats: Ridhuset, Järnvägsgatan 112, Arvidsjaur.

Domare: Aina Lundmark

Tider: ID och vaccinationskontroll från klockan 09.00
Bedömningen börjar klockan 10.00 med valpklass, båda raser.

Anmälan: Skriftlig senast 7 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 Arvidsjaur!
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Jaktprov

Norrbottens Kust och Inland hösten 2014
Utlysta jaktprov
25-26 oktober Råneå/Överkalix
Anmälningsmottagare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå
Tel: 0920-30137, 070-5593669

8-9 november Överkalix
Anmälningsmottagare: Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix,
Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Skriftlig anmälan skall vara mottagaren tillhanda senast 14 dagar innan provdag.
Komplett ifylld anmälan skall ske på blankett som bifogas tidningen Ståndskall (blanketten finns även att
hämta hem från SSF:s hemsida www.tradskallare.se). Betalning sker enligt överenskommelse med 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:
Göran Östlund, Fågelsångsvägen 35, 952 35 Kalix, Tel 0923-137 29, 070-631 94 61
Biträdande provledare:
Anders Morin, Majorsvägen 10, 952 63 Kalix, Tel 0923-133 90, 070-575 93 90

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

Klubbmästerskap 2014
I likhet med tidigare säsonger kommer inget uttalat prov att vara klubbmästerskap, utan den hund
som tar den högsta enskilda poängen under kalenderåret på utlysta eller rörliga jaktprov kommer att
bli klubbmästare. Vid ev två lika resultat vinner den yngre hunden. Vandringspriset till den som blir
klubbmästare kommer att delas ut på kommande årsmöte.
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Avelsråden
finskspets

Information från
avelsråden
Finsk Spets

Avelsrapport för
Finskspets 2013
Registreringsstatistik
Det har under år 2013 fötts 53 kullar i Sverige som renderat totalt 239 valpar. Av
dessa valpar är 117 tikar och 122 hanar. Hur det sett ut tidigare år går att följa enligt
statistiken nedan:

Källa: SKK Avelsdata

Vi ser att registreringstalen sjunkit sedan mätningarna började 1990. Vi har dock
legat på en relativt stadig nivå sen cirka 1997.
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Avelsstrukturer
Inavelsgrad för rasen
Den genomsnittliga inavelsgraden över 5 generationer för rasen blev 2013 = 1,0 %.
Här nedan ser vi trenden för inavelsgraden sedan 1990 till 2013:

Källa: SKK Avelsdata

Tittar vi på tidigare års genomsnittliga inavelsgrader så visar det att vi har haft en
mycket positiv utveckling. I snart 10 talet år har vi lyckats pressa ner genförlusterna
till mer rimliga nivåer. Skulle inte detta visa sig minska sjukdomsfrekvenserna till
acceptabla nivåer, vilka nu det kan vara, så finns bara 2 alternativ. Det ena sättet är
att korsa in hundar från andra raser, för att få in nytt genkapital. Exempel på raser där
SKK lett den typen av nödvändiga ”restaureringsarbeten” finns, och SKK flaggar för
att det blir fler i framtiden. Ett närliggande exempel på det är förslaget att korsa in
Norrbottensspets med Norsk Lundehund. Det andra är att inte bry sig om sjukdomar
och sjukdomsfrekvenserna överhuvudtaget, utan bara avla på, det är bara och välja.

Effektiv populationsstorlek
Den effektiva populationsstorleken för finskspets blev 2013 = 250 individer. Den
effektiva populationsstorleken är den teoretiska bilden av hur stor den genetiska
bredden eller avelsbasen är för en ras. Man skulle även kunna säga att vi idag parar
som om rasen bestod av 250 individer. Exempel och förklaringar till detta finns att
läsa i Ståndskall nr 3 2010 och nr 2 2012.
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Djur använda i aveln
Här nedan redovisas antalet tikar respektive hanar som gått i avel år för år sedan
1990 till 2013.

Studerar man kurvorna så ser man att utvecklingen varit mycket positiv för rasen.
Tik och täckhundsägarna har gjort ett mycket bra arbete och spridit aveln på
ett mycket förtjänstfullt sätt under 2013 jämfört med 2012. Det optimala är om
det ljusblå fältet inte finns alls. Då använder vi lika många olika hanar i avel som
tikar. År 2013 gick 53 tikar och 45 hanar i avel. En hane står för 4 kullar detta år. Om
fältet är relativt brett (matadoravel) och vi har hög genomsnittlig inavelsgrad (inavel)
så är rasen utsatt för mycket stora risker gällande sjukdomar och sjukdomsspridning.
Tidigare har jag skrivit och poängterat att 1 eller max 2 kullar per år för en
hane nog är det optimala för rasen (Ståndskall nr 2 2012).
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Kullstorlek
Statistik över kullstorlekarna för finskspets ser kort ut enligt följande:

Källa: SKK Avelsdata

Tittar man på kullstorlekarna sedan 1990 och framåt så har vi aldrig haft så hög
genomsnittlig kullstorlek inom rasen. Skillnaderna kan verka små men är ack så
viktiga. Vi bör nog ligga på mellan 4-5 valpar i genomsnitt per kull inom rasen.
Ökningen kan tyda på en stigande vitalitet i rasen ur ett genetiskt perspektiv.
Det vi ser är att kullstorleken börjat öka från cirka 2004. Från cirka 2004 och framåt
har den genomsnittliga inavelsgraden sjunkit markant (halverats). Både de extremt
höga inavelsparningarna (över 6.25 %) och de höga mellan 2 – 6.25 % har minskat
kraftigt sedan 2004. Det är ett känt faktum att höga inavelsgrader trycker ner
kullstorlekarna och ökar frekvensen av genetiska defekter (sjukdomar).
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Täckhundslistan
Antalet tillgängliga hanar på täckhundslistan är för närvarande cirka 62 stycken.
Antalet hanar och spridningen linjemässigt, är mycket bra. Ett stort bekymmer
är spridningen över landet. Det finns betydligt fler närliggande alternativa
hanar i norr än i söder. Därför är det av största vikt att ha rätt avelsstrategier
i vår södra landsända. Det gäller att sprida aveln på så många olika hanar
som möjligt så att de i sin tur kanske tar sig in på avelslistan och kan bidra
med nya friska genvarianter. Det tenderar att vara några få välmeriterade
hanar som man ofta vill ha som täckhund till sin tik. Tänker alla så vid varje
parning finns snart ingen variation i hundmaterialet och man får åka långt
för att kunna para sin tik! Vidare så varnar genetikerna för att vid en sådan
situation så avstannar den jaktliga och exteriöra utvecklingen. Med andra ord
ingen variation, ingen utveckling. Med det i baktankarna så gäller att ingen hane
ska finnas på täckhundslistan för att i första hand få en hel massa avkommor. Det
viktiga är hur de används i aveln. Det vill säga att de används i rätt kombinationer
och med ”lagom” antal avkommor. Här är vi avelsråd mycket restriktiva med att ge
rekommendationer till hanar med 30 avkommor eller mer, vilket motsvaras av cirka
10% av de årliga registreringstalen.

Antal rekommendationer
Antalet rekommendationer under 2013 har varit 32 stycken (se bilaga). Av dessa
nekades ingen rekommendation på grund av att sjukdomsriskerna var för stora.
Till detta kommer ett antal förfrågningar som på grund av olika anledningar ej
kommer in som rekommendationer. Det är också viktigt att hanhundsägarna
trots att deras hundar fått flera rekommendationer inte parar för intensivt
utan är försiktiga och väljer ”rätt” tikar. Vi ser att en del parar för intensivt
inledningsvis och sen på grund av detta borde vila 3-4 år. Det är viktigt att
man försöker få något slags utvärdering över resultatet i parningarna, innan
man går vidare. Vi skulle gärna se att man har kontakt med oss innan parningen
blir av och skannar av sjukdomsbilder och avelsläget. Bara för att en parning är
rekommenderad så behöver den inte vara optimal. Man ska veta att högriskhundar
matchas mot lågriskhundar efter de regelverk som vi avelsråd är satta att tolka och
följa. Detta bör man vara medveten om som tik och täckhundsägare, så att man
själv är lite insatt i vad man håller på med.
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Sjukdomsbilder
Knäledsstatistik
Vad gäller sjukdomsbilden för rasen kan man säga att vi under 2013 har fått 1
nytt knäledsfall inrapporterat. Här nedan presenteras sjukdomsfrekvensen och
undersökta hundar i procent. Underlaget för åren före 1996 är för dåligt men det
pendlar mellan 5 -50 % i sjukdomsfrekvens och 0,5 -10 % i undersökningsfrekvens.
Det finns även ett antal svenskuppfödda hundar med knäledsfel i Norge som ej är
med i statistiken.

Vi kan se att vi har haft en mycket positiv utveckling inom rasen sedan 10-talet år
tillbaka.
Undersökningsfrekvensen har ökat och legat relativt högt. Tittar man på snittåldern
för när man i genomsnitt låter undersöka sina hundar, så ligger den på cirka 3-4 år.
För 2012 är för närvarande snittåldern 14 månader. Detta kan vara anledningen till
att siffrorna för exempelvis 2011-2012 kanske är lite låga. Men vi har också börjat
stöta på en del, stora och små uppfödare, som påstår sig själv kunna se eller
bedöma hundarnas knäleder! Det är mycket oroande tendenser och framför
allt om sen valpköparna tror på detta och inte låter undersöka sina hundar!?
Det ska alltid vara en veterinär med rätt utbildning som utför undersökningen
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och skickar in underlaget till SKK. Det som är mycket positivt är att trots att vi
undersöker fler hundar idag så sjunker sjukdomsfrekvenserna i rasen. Från att ha
legat på runt 10 % så hamnar vi nu runt 2-5 % i sjukdomsfrekvens, vilket betyder en
halvering. Det är helt i linje med vad genetikerna förutspått och helt i linje med
klubbens avelsstrategier.
Epilepsi
Vad gäller epilepsi läget så har vi under året fått inrapporterat 1 skriftligt fall av
epilepsi, och någon till är på väg. Ägaren till det inrapporterade fallet ska ha ett
mycket stort tack för att ha informerat oss. Tittar man på Sjukdomsfrekvenserna
för epilepsi, så sjunker även den markant. En liten djupdykning i ämnet finns i
Ståndskall nr 3 2013 så det blir ingen fördjupning här och nu. Till stora delar tror
vi oss ha en bra bild över riskindivider och linjer. Även om det börjar se bra ut så
måste vi fortsätta att vara kritiska i vår avel. Det är viktigt att fortsätta jobba enligt
rasens avelsriktlinjer och hålla så bred avel att vi inte tappar för mycket gener för
snabbt. Vi måste fortsätta undvika förtätning av risklinjer/-individer, hålla låga
inavelsgrader samt undvika matadoravel. Förståelsen för det får man bara om
man känner till historien bakom våra rasers uppkomst. En rashistoria med högst
tvivelaktiga avelsstrategier, som lett till den lilla ”ankdam” av gener som vi jobbar
med idag.
Ögon och HD
När det gäller ögon och HD i rasen så är undersökningsstatistiken på tok för dålig.
Det finns 3 kända kataraktfall i Sverige. Det är 4 hundar som undersökts under
2013 och alla hade ögon utan anmärkning. Känslan är att vi har låga frekvenser
av ögonsjukdomar i dag. Men man bör känna till att det kan hänga ihop med om
hundägarna har anledning att reagera. Det behöver inte synas på en hund om den är
sjuk. Men vi tar hänsyn till de fall vi känner till i avelsrådgivningen. Här finns det
bra info i Finland som vi också följer upp och bevakar då importerna kan påverka
hälsoläget åt endera hållet.
Slutord
Slutligen vill jag åter trycka på det som troligtvis är det allra viktigaste för rasen,
nämligen klubbens avelsstrategier. Vi har kommit en bra bit på vägen och ser redan
nu att det har gett ett gott resultat sjukdomsmässigt. Fortsätter vi arbeta i denna
riktning så har vi till skillnad från många andra raser mycket goda möjligheter att
hålla nya och gamla sjukdomar i schack, och detta utan att i vild panik, behöva
släppa på varken jaktliga eller exteriöra egenskaper inom rasen.

Från avelsråden för finskspets.
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Hur blir det med
jakten här i
Sydsverige 2014?

var flera vargar som attackerat hunden och ätit upp
den. Vi ansökte då om skyddsjakt men se det gick
inte för vargarna hade ett naturligt beteende.
Konstigt naturligt beteende tycker jag.
Grängesbergs jaktlubb som jag tidigare nämnt hade
2013-2014 fyrtiofyra medlemmar. När inbetalningarna var gjorda för detta jaktår kunde vi konstatera
att nästan hälften inte betalat in medlemsavgiften.
Vi var nu bara tjugofyra medlemmar. Efter förfrågningar varför de slutade att jaga så var svaret alltid:
- Det går inte att jaga med så många vargar på marken. Detta blev nu ekonomiskt ohållbart. Vi har annonserat att det finns lediga platser i jaktlaget och
har nu fått in ca tio nya medlemmar. Vi har även
lyckats med att "pruta" på kostnaden till Sveaskog
så vi har med nöd och näppe fått ekonomin att gå
ihop.

Jakt året 2013-2014 var inget bra
jaktår här nere i syd. Visserligen var
det den bästa föryngringen på skogsfågel här på många år. Jaktproven
gick mycket bra men usch vad många
vargar det kommit hit.
På Björnhyttans kronopark. Gränesbergs jaktlubb
där vi hade en provruta på Skallkungtävlingen 2012
hade vi under jaktutövning två attacker av vargar
på jakthund. Vid första attacken sköts en varg och
hunden hamnade på Falu Djursjukhus några dagar
men blev helt återställd fysiskt. Därefter vimlade det
inte bara av vargar på jaktmarken. Det var även en
invasion av poliser och "folk" från länsstyrelsen.

Allt detta för att vi enligt min mening har för många
vargar här. Om vi inte omgående får jaga dessa djur
så kommer vi snart inte att ha några jägare kvar här
där det finns många vargar.
Ni som är mer eller mindre befriade från dessa djur
försök att förstå vilket he...te vi har här när vi
försöker att jaga med våra älskade hundar.

Vid den andra vargatacken så han hundföraren med
att förse hunden med pejlhalsbandet och släppa den
men han hann knappt med att få ut bössan ur bilen
innan två vargar försökte att döda hunden endast
ca. 50 meter från honom. Han var då så nära att han
kunde skrämma bort vargarna utan att skjuta. Det
skall tilläggas att han inte hade hunnit med att ladda
bössan. Hunden klarade sej med endast små skador
som ägaren själv kunde plåstra om.

SSF Syd
Göran Eriksson

På senvintern kom vargarna in i byn Saxdalen och
tog en sällskapshund på en gård. Det var lite snö
kvar så vi kunde spåra, men det enda vi hittade var
hundens huvud ca. 150 meter från bostadshuset.
Länsstyrelsen var dit. De kunde konstatera att det

SEJCH SEUCH Styggbergets Kaaksi provar skyddsväst.
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40-årsjubileum
av Alfta
jakthundsutställning!

Dahlén. Ett stort grattis till er alla!
Vi vill även tacka domaren och rinsekreterarna för
ett bra sammarbete samt våra sponsorer
Holmenskog och Mobackes Trädgårdscenter.
Emelie Nordin
SSF Gävleborg

2014.06.01

I 40 år har nu jakthundsutställningen
gått av stapeln i Alfta. Dagen bjöd på exemplariskt väder, strålande solsken och
inte allt för varmt. Det kom totalt 20
startande hundar, 8 norrbottenspetsar
och 12 Finsk spetsar. Bedömningen flöt
på bra och dömde gjorde Göran Fasten.
Bästa valp
Bästa valp blev Guri Malla´s Nob Blessie äg.
Malin Nordin. Dagen bästa Norrbottenspets blev
BG Milla äg. Tommy Lannemar. Dagens
bästa Finsk spets och årets trädskällare blev
Vintuvas Rikki äg. Björn Sinders.
Pötbobäckens Vilma fick sitt 3:e CK och blev champion. Hon erövrade då tilteln SEUCH (svensk utställningschampion) med sina imponerande 14 år.
Dagen avslutades med ett lotteri där vinnaren fick
en jaktdag på Holmenskgs marker. De startandes
katalognummer utgjorde dragningens nummer.
Vann gjorde katalognr: 131 Kaksi äg. Hans-Inge

Bästa valp Guri Malla´s Nob Blessie äg. Malin Nordin

Domare Göran Fasten med vinnande Vintuvas Rikki äg. Björn Sinders och 2:an BG Milla äg. Tommy Lannemar
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Några ord från

REDAKTÖREN
Årets förhöstprov är en bra värdemätare när det
gäller inventeringenen av fågelstammen. Tyvärr
så visar den i år på ett ganska så mediokert resultat. Jag har ändå en tro på att det på vissa ställen
kan finnas riktigt bra med fågel i år, problemet
blir bara att lokalisera dessa smultronställena.

Kycklingprov
Våra förhöstprov har av en av våra mest rutinerade
funktionärer ofta kallats för kycklingprov. Det är
naturligtvis med all rätt. Det vanligaste
skallobjektet i mitten av augusti är ockande
moderhönor och kycklingar, i alla fall under
normalåret. Årets förhöstprov har inte riktigt gett
mig samma upplevelse. Fåglarna har i år ofta sitt
naturliga flyktbeteende och det är inte alla fåglar som
vill lyssna till våra halsande spetsar. Förklaringen till
detta är att hunden får jobba med huvuddelen vuxna fåglar. Det finns ändå en stor gnutta hopp om att
föryngringen ska ge en bra grogrund inför nästa års
äggkläckning. Det finns absolut fler kullar i år, men
de innehåller förvånansvärt lite kycklingar.
En oerhört glädjande trend är att våra
Norrbottenspetsar börjar ta för sig allt mer på jaktproven. Inom Lappmarken har det varit jämt skägg
i deltagarantalet på våra tre första prov år 2014.
Skarnäbbens Theia blev dessutom Länsmästare,
grattis till ägaren Ulf Grabbe!

Från valp till första jaktprovsettan...
Det är nog ingen hemlighet för mina bekanta att
jag ibland har en lite orimlig kravspecifikation på
mina hundar, speciellt under injagningen. Jag
liksom många andra kanske inte alla dagar har det
där riktiga tålamodet, när hunden i sin ungdomliga
iver gör fel saker. Mitt senaste tillskott Häggingåsens
Kiwa har nedskrivits med all sköns verbala medel,
trots att hon varit en riktigt god jaktkamrat redan
vid ett års ålder. Det är en gammal ond tradition
som jag omedvetet håller vid liv. Tror att jag t.o.m.
krävde att uppfödaren Daniel Bykvist skulle sända
en 10 kg:s Bussgodsförpackning med retursedel så
att jag kunde skicka hem Kiwa till Bollnäs...
Under år 2013 så började jag skönja en liten oslipad
diamant i Kiwa. Ungtiken började fatta galoppen.
I vinter har hon förmodligen stått och funderat en
del på vad husse egentligen vill att hon ska jaga.
Det har i alla fall slumpat sig så att Kiwa i dagsläget
föredrar de av "SSF:s provregelkommités godkända skallobjekt på jaktprov" som primära jaktmål.
Detta har inneburit att förfiningen av den skällande
fågelhunden Kiwa tagit fart på allvar. Långa flyktsträckor ger inte längre fåglarna någon respit, Kiwa
lyckas allt oftare hitta åt dem igen.
Under våra många jaktturer så presterar hon mer
frekvent 1:a pris, vilket ger sken av en allt stabilare jakthund.
Den första jaktprovsettan har ramlat in om än med
"darr på ribban" och 75p.
Det där med "Bussboxen" kan uppfödaren Daniel
Bykvist glömma, Kiwa är inte längre till salu!

Staffan Forslund
En trotjänare inom SSF har gått bort. Staffan var
en av grundarna i klubben och kunde på ett humoristiskt och informativt sätt förmedla hur klubben fungerade i sin vagga. Han var enligt mig ingen
förespråkare för att "allt var bättre förr" utan kunde
se både för- och nackdelar med klubbens utveckling under åren.
Många har lärt känna Staffan genom "Staffans ruta"
som jag verkligen kommer att sakna. För er som
följt medlemstidningen sedan 1970-talet så framgår
det tydligt vilken stor del Staffan har bidragit med
i det ideella arbetet för SSF. En stor drivkraft och
ovärdelig faktabank har lämnat oss och vi kan bara
vara tacksamma för allt Staffan gjort för oss genom
åren.
Vi saknar dig Staffan.
Göran Hellström
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Åseleprovet
16-17/8 2014

Söndag: Itzi ställer in skåpet!

Provledare:
Anki Persson
Berith Johansson

Morgonturen visade sig vara ett vinnande koncept i
fråga om förstapriser. Hem från provytan kom Peter
Stiernman med ett leende på läpparna. Hans tik Itzi
hade nämligen lyckats med tre fulla skall och dessuton ett förnyat med full skalltid. Det hela renderade
i hela 84p och Åseleprovets vinnare var korad. Itzi
hade 10p i sök båda dagarna vilket måste ses som
en storartad prestation under rådande förutsättningar. Dagens tvåa Häggingåsens Kiwa lyckades också knipa ett förstapris på 75p. Söndagens trea blev
Bratthögens Rango äg. Peter Ahlqvist Dorotea på
59p. Sörlidbäckens Itzi blev med dagens resultat
färdig utställningschampion. Grattis Peter!

Årets upplaga av det så populära
Åseleprovet hade lockat hela 14 stycken
ekipage till start. Fördelningen mellan
finskspets och nobs var helt jämn. Sju
nobsar och sju finskspetsar. De som stod
för markansvaret och mathållningen
var i vanlig ordning Anette och Martin
Markusson. En duo som gett mången
provdeltagare oförglömliga minnen.
Lördag: Tindra i topp!
Förmiddagsturerna bjöd på mycket goda
förutsättningar med temperaturer på runt fem
grader. Eftermiddagen blev desto plågsammare för
hundarna med temperaturer på runt 15 grader i
skuggan. Fågeltillgången var under helgen väldigt
skral och endast 1,65 fåglar per prov kunde konstateras. Det fanns en del föryngring men kullarna
innehöll oftast enstaka kycklingar. Bäst på lördagen
blev norrbottenspetsen Tunnersjöbäckens Tindra
äg. Stefan Nordström Sollefteå på 67 p. God tvåa
slutade Häggingåsens Kiwa från Storuman på 63p.
Trea Sörlidbäckens Itzi äg. Peter Stiernman på 59 p.

Häggingåsens Kiwa 75 p på söndagen äg. G. Hellström

Åseleprovets
vinnare!

Itzi 84 p

Äg. Peter Stiernman
Bjärtrå

Peter Stiernman och SE UCH Sörlidbäckens Itzi 84 p.
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Stort intresse för
jaktprovet i Skälsjön…

Peikko (Trolle), ägare Örjan Sahlin. Trolle klämde
till med 82 poäng och tog därmed ett första pris.
Häggingåsens Nalle, ägare Matti och Lea Torvela,
tog ett fint andra pris med 72 poäng. Nalle blev
också därmed Svensk Utställningschampion vilket
vi gratulerar! Mimmi, ägare Timo Kortelainen och
Sovortan Perle, ägare Jan Johansson erövrade tredje priser.

Höstens jaktprovssäsong inledde SSF
Medelpad som vanligt med provet i
Skälsjön och intresset för provet var
rekordstort i år. Hela 21 hundar var anmälda till provet. Väl på plats var det 17
hundar som kom till start då fyra hundar av olika skäl inte startade.

Måndagen bjöd dock på helt andra förutsättningar då regnet stundtals vräkte ned, åskan mullrade och vindbyarna växlade riktning. Sex hundar gjorde tappra försök och Kolåsens Ekko, ägare
Göran Jönsson, lyckades bäst då Ekko liksom även
Röjmyrens Ante erövrade ett tredje pris.

Som vanligt var förväntningarna stora, framför allt
på fågeltillgången. Det skulle visa sig att det var
något bättre än förra året men någon toppnotering
avseende finnandemöjligheter blev det inte då dessa
stannade på 1,9 fåglar/prov. Nu utgjordes många av
dessa finnandemöjligheter av kull eller flock så en
liten uppgång tycks det vara. Med tanke på att det
genomfördes 33 starter och att flera av dessa var av
unga hundar så är noteringen riktigt skaplig. Den
varma sommaren tycks också haft viss inverkan på
hundarnas form vilket framgick av farten i söken.
Markerna var torra och i stort sett all fågel hittades
i fuktig terräng som myrområden och sumpmark.

Vi vill tacka alla domare som gjorde provet
möjligt! Tack alla hundägare för gott humör,
tålamod och trevlig samvaro – och inte
minst; grattis till alla fina prestationer!

Provledarprotokoll för mer info
och detaljer hittar du på:
www.ssf-medelpad.se eller

Under lördagen genomfördes 12 st. starter under nära nog perfekta yttre förhållanden. Fem
hundar lyckades också bra och uppnådde prisgivande resultat. Bäst lyckades Röjmyrens Ante,
ägare Anders Hellman, som uppnådde 72 poäng
och ett andra pris. Peijakkaan Isku, ägare Mats
Persson, Spetsbackens Remu, ägare Jan Jonsson,
Sörlidbäckens Jalapeno, ägare Jonas Carlsson och
Lybergets Mira, ägare Henrik Sjödin, tog samtliga
ett tredje pris.
Söndagen bjöd också den på utmärkta förhållande för de 15 startande hundarna.
Den som bäst tog tillvara på förutsättningarna
och som blev provets bästa hund var Knakadalens

Nöjd husse, Örjan Sahlin, och Trolle
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Information från avelsråden

Finsk spets

Nya regler från SKK

Det har kommit nya och betydligt tydligare grundregler från SKK. Det är tydligare
gränsdragningar för vad som gäller för exempelvis avelstikar, dels gällande ålder för
avelsdebut, samt ålder för sista parning, men också en del annat. Vi som avelsråd
tycker att den nya betydligt tydligare skrivningarna är positiva då det blir mer
lättarbetat och lättfattligt. Förhoppningsvis gäller det även för alla andra som håller
på med uppfödning av hundar. Givetvis leder det till att någon kan komma i kläm om
man inte har regeländringarna klart för sig, samt när de börjar gälla. Det är givetvis
uppfödarens skyldighet att ta reda på vad som gäller i god tid precis som vid allt
avelsarbete. Här nedan kommer dock en liten blänkare för några ändringar som gjorts
men inte alla. Vi uppmanar därför uppfödare och andra att ta en titt på de nya
reglerna via SKK hemsida (skk.se) eller genom Hundsport special nr 4 2013.
Paragraf 3:3 Uppfödartik

Åldersgräns för tidigaste parning av tik har fastställts till 18 månader. Det vill säga
att man inte får para sin tik tidigare än när den blivit minst 18 månader gammal.
Observera att det inte längre är en rekommendation utan en fastslagen åldersgräns.
Paragraf 3:4 uppfödartik

Paragrafen gäller äldre tikar som ska gå i avel. Här har man fastslagit att tikar, oavsett
ras, ej får paras efter att de fyllt 10 år. Något som nog får betraktas som mer ovanligt
inom vår ras här i Sverige, men som förekommer i andra raser och andra länder.
Regelverk för avelsråd

Jag kommer här att beröra några frågor som har kommit till oss avelsråd via olika
kanaler. En del frågor vi fått är riktade till styrelsen och bör besvaras av dem. För
de som inte vet, kunnat eller haft chansen att sätta sig in i vad som styr avelsrådens
arbete kommer här en liten info runt det. Det som styr avelsrådens arbete är följande
dokument:
”Rutiner för avelsrekomendation för finskspets” gäller f.o.m. 2008-11-04
”Riktlinjer för öppenhet angående hälsostatus” gällande f.o.m. 2010-06-04
Rutinerna och riktlinjerna ligger till grund för hur vi arbetar och är fastslsgna
av styrelsen för SSF och om jag inte mins fel godkändes rutinerna på ett
årsmöte. Givetvis ger detta regelverk precis som alla andra regelverk större eller
mindre tolknings utrymme, något som ligger i sakens natur.
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Exempel:

I dessa regler står bland annat att vi ska ta hänsyn till ep- och knäledsrisken
fem generationer bakåt i stamtavlan. Vad det innebär framgår inte speciellt tydligt,
och ger därmed utrymme för tolkningar. Exempel på en sådan tolkning av reglerna är
följande rörande epilepsiproblematiken. Enkelt kan man säga att vi tittar på:
* vilka linjer som kombineras i en tänkt stamtavla fem generationer bakåt.
* vilka linjer det eventuellt blir inavel på i en tänkt parningskombination.
* Vi bedömer sen sjukdomsrisken utifrån linjernas/individernas ep-tal och ep-risk
fem generationer bakåt. Med ep-risk menas exempelvis hur vida det finns flera
sjukdomsfall inrapporterade efter en individ eller kända sjuka individer/
syskon i stamtavlan.
* Vi försöker att inte in- eller linjeavla på linjer/syskon med höga eller för höga
ep-tal.
* Vi undviker även inavel på linjer med konstaterat sjuka individer/syskon.
* Vi försöker undvika att kända ep linjer/nedärvare kommer för nära varandra i
stamtavlan, även om de är obesläktade.
* Vidare försöker vi hålla ner inavelsgraderna generellt om sådana alternativ finns.
Vi har inte gått över 2 % i inavelsgrad och försöker komma under 1 %.

Till detta vägs knäledsrisken in på liknande sätt. Tillgången till täckhundar,
matadorsituationen, tandstatus samt hur långt man kan tänka sig att köra o.s.v.
Följaktligen ger det givetvis utrymme för ett brett tyckande både från tik- och
täckhundsägare. För de som frågar och undrar försöker vi ge förklaringar till varför
de inte alltid får som de vill och önskar. Gudarna ska veta att jag och Kjell inte alltid
heller är överens, men väljer då de alternativ vi kan enas om.
En del frågor om frekvensen parningar som går via avelsråden har också dykt
upp och jag tänkte kort ge lite information runt det. Det är Magnus Törqvist som
sammanställer data åt styrelsen (Rapportblanketten) i denna fråga. Hur upplägget
är för denna statistik vet jag ej, då jag inte varit med och jobbat fram den, men
utifrån informationen enligt rapportblanketten så har vi legat på 60-96 % i utförda
rekommenderade parningar per registreringsår sen 2009. Man bör givetvis alltid
reflektera över hur statistiken ska redovisas och kanske vidareutveckla den och se
till att den är relevant och speglar en verklighet. Samtidigt måste man se till att det
är relativt lättarbetat och att de som jobbar med detta har förståelse för arbetssättet.
Något att reflektera över skulle kunna vara hur parningar som utförs utomlands skall
hanteras, speciellt nu när rabiesproblematiken är borta. Vi i Sverige skickar sådana
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förfrågningar till respektive kollegor i Finland och Norge, men kullarna registreras
givetvis i Sverige. Hur man jobbar med parningsförfrågningar i Finland och Norge
har varit lite oklart, och de får själv svara på den frågan. Parningskombinationer
gällande hanar utanför täckhundslistan kan man också fundera över. Där man kollat
av sjukdomsbilden med oss, och den ligger inom ramen för de regler vi satt upp
eller jobbat efter så borde de kanske räknas som rekommenderade fast det inte gör
det idag. Det finns en hel del intressanta tankar runt detta rörande avelsrådens roll
och klubbens avelsstrategier som jag skulle kunna redovisa. Tankar som bland
annat den kände genetikern Per-Erik Sundgren resonerade runt. Det kräver dock ett
större bakgrundsarbete och djupare förklaringar, men vi har kanske anledning att
återkomma till detta ämne en annan gång.

Kontaktuppgifter

Vi närmar oss en ny parningssäsong och det kan vara bra med lite info runt SSF:s
avelsrådgivning. Till oss kan man vända sig om man har funderingar eller frågor
runt potentiella parningskombinationer, vill ha avelsrekomendationer eller annan
information. Här nedan följer kontaktinfo om var ni kan vända er:

Johan Lehmivaara

Kyrkogatan 3
980 10 Vittangi
tel: 0981-100 44, 076-111 49 05
e-mail: johan.lehmivaara@gmail.com

Kjell Pettersson

Östanåvägen 49
860 13 Stöde
tel: 0691-66 32 20 e-mail: kjell.p.spg@gmail.com

OBS! Det är ingen ständigt bemannad telefonväxel ni ringer, man kanske får prova
några gånger och företrädelsevis kvällstid och börja i tid, så brukar det lösa sig.
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Krav för rekommendation
Här följer en lathund gällande de krav som ställs på tikar som vill få parningen
räknad som rekommenderad av oss avelsråd. Reglerna finns att läsa i sin helhet
på vår hemsida www.tradskallare.se.
Kraven på tiken är följande:

• Godkänt knäledsintyg registrerat hos SKK eller en kopia insänd till oss.
• Godkänd tandstatus med max 4 saknade tänder (kopia på intyg krävs).
• I god tid inskickad tikblankett, som finns på www.tradskallare.se under blanketter.
I övrigt ska tiken klara klubbens och SKK: s hälsoprogram (ep- och knäledsrisker)
och allmän avelspolicy. Exempel på det kan vara att tiken ej ska ha haft fler än 4
kullar tidigare eller har haft för täta kullar. Vidare ser vi gärna att tiken är jaktprovsoch utställningsmeriterad.
Tikblanketten
Tikägaren ska fylla i tikblanketten efter bästa förmåga. Man kan skriva eller kryssa
i frågorna, och som underlag eller hjälp kan man använda utställningskritik och
jaktprovsprotokoll. Det är minst lika viktigt att fylla i eventuella svagheter som
styrkor. Det är också viktigt att det framgår hur långt man är villig att åka för att para
tiken. Det kan vara bra att skicka med ett foto om man har ett. Är det några oklarheter
om hur blanketten ifylls så går det bra att ringa eller maila och fråga oss. Vi sparar inte
blanketten från gång till gång utan vill ha in en ny för varje rekommendationstillfälle.
Rekommendationens giltighetstid
OBS! Rekommendationen gäller endast för aktuellt parningstillfälle, vill man
prova para igen vid ett senare löp skall ny rekommendation göras! Anledningen
till detta är att ny information kan göra att tidigare rekommendationer inte längre
uppfyller avelskraven. Exempelvis får vi varje år in ett antal epilepsi och knäledsfall
som kan komma att påverka tidigare avelsrådgivning eller rekommendationer. Det
kan vara bra att veta, att för att en parning skall räknas som rekommenderad,
måste hanen som används dels finnas upptagna på täckhundslistan och
kombinationen som sådan vara godkänd av oss avelsråd. Givetvis går det
att få information om andra tänkbara hanar som inte finns på täckhundslistan av
olika anledningar. Här är det viktigt att vara ute i god tid då det innebär ett större
merarbete för oss avelsråd att kolla upp dessa individer. Den typen av förfrågningar
och diskussioner har ökat, vilket vi tycker är positivt. Det som är viktigt i dylika fall,
är att man kollar av hälsoläget linjerna emellan med oss. Viktigt är också att intyg på
tänder och knäleder är godkända. Vi vill ju alla få duktiga och friska jakthundar att
avla vidare på.
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Avelsråden finskspets
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Vinbeställning

Kom ihåg att tydligt ange namn,
telefonnummer och leveransadress.

Gör så här när ni beställer
SSF-vinet Urogallo:

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

SEB

Beställning gör ni till följande mailadress:

Konto 5611-10 143 07 eller BG 227-1740

ulf@spanskavin.se

kopia till tl@inkopssupport.com

Swedbank

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

Kontohavare:

Konto 81695-993 128 428-6 eller BG 5637-1404
Lita Internacional S.L på båda bankerna.

Leverans

6 flaskor:

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

Pris per flaska är 98 kr

12 – 24 flaskor:
Pris per flaska är 95 kr

Mer än 24 flaskor

Smaklig middag! SSF riks

Pris per flaska är 92 kr

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

Vi har även:

• Injagningskompendium,
• Tygmärken
• Klisterdekaler.

Kepsar

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

Beställning:

Åke Bäckström
Tel. 070-525 96 90 Mail: ake.backstrom@dialect.se

HALLÅ du som är medlem i
SSF Västerbottens kustland!
För att smidigare kunna uppdatera klubbens medlemmar
om vad som är på gång så skapar vi nu en e-post lista.
Skicka ett mail och meddela din e-post adress till:
torleif.eriksson@gmail.com
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E

SE UCH Sörlidbäckens Fox
S21898/2009
e. Latanjarkas Frippe
u. SE UCH, NORD JCH Sörlidbäckens Chili
Ägare: Henrik Björk, Lima
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Jaktprov:
2011-10-29 Björnberget 65p
Utställning:
2014-08-09 Orsa. CK, Cert, BIR, BIS.
2013-02-10 Mora. CK, Cert, BIM.
2012-02-05 Mora. CK, Cert, Cacib, BIM.

C.I.B, SE JCH, FIN JCH Kiepin Kaira
S34999/2008
E: Rippeläisen Nipa
U: Röjbackens Kimu
Ägare: Tommy Jonasson,Vindeln
Uppfödare: Tommy Svevar, Wasa Finland
Jaktprov:
2009-08-23 Bjurholm utlyst 86p
2011-08-20 Vilhelmina utlyst 86p
2012-09-09 Pudasjärvi utlyst 83p CACIT
2012-10-06 Reivo utlyst 93p CACIT
2013-09-28 Idre, Skallkungen 88p
Utställning
2013-07-06 Piteå Excelent, CK, CERT, CACIB

SE UCH Predator’s Mikko
SE 36263/2012
E Rippeläisen Rosso
U SE JCH Predator’s Irja
Ägare/Uppfödare: Tomas Salander, Ludvika
Jaktprov
2013-02-15 71 p Rörligt
2013-09-14 78 p Utlyst Cacit
2013-12-04 87 p Rörligt
Utställning
2013-08-18 Eskilstuna Cert Ck Cacib Bir
2014-02-08 Ställdalen CK
2014-07-13 Alfta Cert Ck Bir
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E

SE UCH Styggbergets Rikki
SE12455/2012
e. SE JCH Domarboskogen Cacke
u. Styggbergets Buffa
Ägare: Börje Lundkvist Sunnansjö
Uppfödare: Göran Eriksson Saxdalen
Utställning:
2014-02-08 Ställdalen CK Cert BIR BIS
2014-06-14 Avesta CK Cert Cacib BIR
2014-07-19 Askersund CK Cert Cacib BIR
Jaktprov:
2013-12-18 Saxdalen 2:a pris 72p.

SE UCH Styggbergets Tassa
39496/2012
e. SE UCH Röjbackens Alpo
u. SE JCH SE UCH Styggbergets Kaaksi
Ägare: Totsten Karlsson Grängesberg
Uppfödare: Göran Eriksson Saxdalen
Utställning:
2014-07-19 Askersund CK Cert Cacib BIM
2014-07-20 Köping CK Cert BIR
2014-07-26 Ransäter CK Cert Cacib BIM
Jaktprov:
2014-03- 23 Skinnskatteberg 2:a pris 70p.

SE UCH Sörlidbäckens Itzi
SE13094/2011
e. Kaitum Dalens Ricky
u. SE UCH, NORD JCH Sörlidbäckens Chili
Ägare: Peter Stiernman, Bjärtrå
Uppfödare: Göran Hellström, Storuman
Jaktprov:
2014-08-17 Åsele utlyst 84p
Utställning:
2013-04-21 Stöde CK.
2013-02-16 Bredbyn. CK, Cert.
2013-12-08 Gudmunsbyn. CK, Cert, BIM.
29

Staffan Forslund
vinner Riksutställningen
i Kalix 2007
Jag tror det var första gången han lyckades med
den bedriften och han var så lycklig så han t.o.m.
fällde en tår.
Mvh
Göran Östlund

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.
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En kväll i
tjäderns tecken
Strålande sol och tjugosju grader
varmt kanske inte gör att man funderar på jakt och det inverkade
säkert negativt på antalet besökare
när Norrbottens Kust och Inland
bjöd in till en föreläsningskväll om
tjädern med tjäderforskaren
Kurt Olov Edström från Åsele.
Kurt Olov Edström från Åsele

Ett tjugotal intresserade hade i alla fall kommit till
Björknäsgymnasiet i Boden där man bjöds på en
intressant kväll. Kurt Olov Edström delade med sig
av sina rön från många års forskning om tjäderns
vanor när det gäller biotopval, val av föda, fortplantning m.m. Han redogjorde även för tjäderns
olika predatorer och deras inverkan på föryngring
och fågelstammar.

Efter föreläsningen gavs sedan tillfälle till frågor där
de flesta fick eventuella frågetecken uträtade.
Som helhet bjöd kvällen på massor av matnyttigt
vetande när det gäller vårt intressantaste jaktobjekt,
tjädern, och där fanns kunskap att hämta både för
den rutinerade och den som är relativt nybliven jägare.
Sammantaget en mycket trevlig och givande kväll
och de som valde att inte komma är bara att
beklaga.
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In memoriam

S

taffan har tjänstgjort som exteriördomare,
jaktprovsdomare samt suttit i styrelser både på Riks
och lokalklubbsnivå. Under de senaste åren har
Staffan på uppdrag av Riks skannat in 1000-tals
pappersdokument till digital form. Vi i SSF är dig evigt
tacksamma för det utomordentligt goda jobb du lagt
ner samt alla kunskaper du förmedlat på ett rakt och
tydligt sätt.

Vi har just nåtts av det tunga beskedet
att vår vän Staffan Forsslund har
lämnat oss efter en kort tids sjukdom.
Staffan var en av pionjärerna inom
SSF och har bidragit i hela 47 år med
sina kunskaper och massor av nedlagt
ideellt arbete.

V

i i lokalklubben Gävleborg har vid flertalet
tillfällen haft förmånen att lyssna till dina intressanta
berättelser om hundbedömningar både från
utställningsring och skog. Att höra berättelser från de
begynnande jaktproven på våra breddgrader uppe
vid Garpkölen med tre starter per dag på 70-talet är
något vi bär med oss som fina minnen. Ditt raka och
tydliga språk gjorde lyssnandet väldigt intressant.

V

i skänker dina anhöriga en stor tanke av
tacksamhet. De är naturligtvis indirekt delaktiga i
allt du tillfört vår verksamhet och våra raser.
Nu när jakten närmar sig så vet jag att när du nu
återförenas med dina tidigare hundar Ludde och
Röjbackens Tarzan för att nämna några, så kommer
ståndskallen höras långt och länge i den oändliga
orörda skogen ni numera jagar i...

Vila i frid Staffan!
SSF Riks
SSF Gävleborg
G.m. Jan Andersson
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Hundutställning i Vemdalen
SSF Jämtland/Härjedalen inbjuder till utställning
för Finsk spets och Norrbottenspets

Lördagen den 8 november, Lövåsgården Vemdalen
Domare: Ewa Widstrand
Skriftlig anmälan senast fredag den 24 oktober till:
Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen
Tel. 070-615 10 60, e-post: astensson@live.se
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.
Servering samt lotteri med fina priser. Två dagars fågeljakt inkl. boende
med självhushåll på Holmen Skogs marker lottas ut på startnumret

Välkomna!

MS Noppikoskiprovet

Samtliga prov på eftermiddagen gav inga priser.
Tyvärr var vädret emot oss denna dag och ingen
har nog gått ut på eftermiddagen för att jaga.
Värt att notera är att ägaren Maria Stark med
Finnspetsen Barr startar första gången på ett jaktprov och går till pris båda starter. Lördag 1:a pris,
78 poäng och söndag 2:a pris 67 poäng och blev
därmed provets bästa hund. Grattis!

16-17 augusti
Nu är det äntligen dags att släppa hunden
efter en skön sommar med minimalt med
träning p.g.a. värmen. Mellansverige har
inte arrangerat något prov i ”Noppi” på
några år, så markerna var inte inventerade
på länge. 8 hundar var anmälda med totalt
15 starter. Björn Sinders har
kontaktat Länsstyrelsens rovdjursansvarig
och inga synobservationer eller spillningar
av varg har dokumenterats inom markerna,
så den största ”klumpen” i magen försvann.
Lördag

Provledare: Anders Albinsson och Tommy Lannemar

Lördag fm, molnigt och 7-12 grader, lördag em
molnigt 12-14 grader. 22 FM och 20 F.
En mycket lyckad dag, 7 starter med 2 st 1:or,
1 st 2:a och 2 st 3:or

Söndag
Söndag fm, molnigt, regn på vissa provmarker 14
grader, söndag em regn och rejäla regnskurar 14
grader. 15 FM och 12 F. 8 starter. Förmiddagens
resultat blev 1 st 1:a, 2 st 2:or.

Hasse Jemth pejlar Furuhedens Sirpa. Avstånd 640 m.
Provet resulterade i ett 2:a pris 70 poäng.
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Specialklubben
för Skällande Fågelhundar
BG 5685-2544. IBAN SE30 6000 0000 0008 1530 1588 BIC HANDSESS Org nr: 894701-2806
Adress: Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura. Hemsida: www.tradskallare.se
RIKSSTYRELSEN
Ordförande
Roger Hedlund SJövägen 152, 834 34 Brunflo Tel. 070-358 12 13 e-post: pauliden@hotmail.com
Vice ordförande
Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 070-513 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare och kassör
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura, tel: 0241-302 50 / 070-574 49 20 e-post: tl@inkopssupport.com
Vice sekreterare
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Ledamot
Anders Lundberg, Rossbol 130, 834 97 Brunflo, tel: 076-830 03 17 e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Ledamot
Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com
Ledamot
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola, tel: 070-303 78 49 e-post: a-lars-@hotmail.com
Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden, Thore Öhgren, Arvidsjaur, Kjell Rosberg, Sorsele, Ingrid Frohm, Rönnbäck,
Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå, Birger Backebjörk, Hakkas.
Avelsrådskommitté
Sammankallande Finskspets: Johan Lehmivaara - Norrbottenspets: Richard Näslund
Finsk spets, täckhundsanvisning:
Johan Lehmivaara,Kyrkogatan3, 980 10 Vittangi, tel: 0981-10044, 076-111 49 05, e-post: johan.lehmivaara@gmail.com.
Kjell Pettersson, Östanåvägen 49, 860 13, Stöde, tel: 0691-663 220, e-post: kjell.p.spg@gmail.com
Magnus Törkvist, Kungsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-295 11 36, e-post: magnusjakt@hotmail.com
Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 070-267 20 20 e-post: matti.torvela@metso.com
Norrbottenspets, täckhundsanvisning:
Rickard Näslund, Granåsvägen 30 920 64 Tärnaby tel: 070-590 24 51, e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Assar Tieva, Städet 8, 980 60 korpilombolo, tel: 0977-10233, 070-579 37 65 e-post: assar.tieva@mejl.se
Mikael Åsman, Västergård 163, 864 92 Matfors, Tel: 070-244 37 07 e-post: mr.asman@gmail.com
Bengt Wahlin, Mycelievägen 48, 903 39 Umeå, Tel: 070-585 56 55, e-post: bassbengt@yahoo.se
Priskommitté
Ronney Skoog Byrisvägen 8, 792 94 Mora, tel: 0250-312 33 / 070-314 01 72 e-post: ronney@skoog.biz
Medlemskommité
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Marknadskommitté
Henrik Lind, Dalporten 14, 781 95 Borlänge, tel: 070-665 15 41, e-post: henric@vildmarks.se
Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65/070-379 5780 e-post. kurt.sivertsson@it4unet.se
Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57, e-post: jonssonsel@telia.com
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8, 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Ove Sjöström, Polhemsgatan 3, 983 33 Malmberget, tel: 0970-202 08 / 070-130 25 45 e-post: ove.sjostrom62@gmail.com
Resultatansvarig utställningar
Ann-Kristine Persson, Järnvägsgatan 8 912 34 Vilhelmina, tel: 073-035 88 23. e-post: akpersson@live.se
Exteriörkommitte
Sammankallande: Ewa Widstrand-Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, tel: 0640 - 321 57 e-post: ewa.widstrand@telia.com
Jeanette Börjesson, Happstavägen 36A, 894 91 Själevad, tel: 0660-731 38 / 072-718 67 24 e-post: jensing@telia.com
Redaktör för Ståndskall
Göran Hellström, Ringvägen 23, 923 32 Storuman, tel: 070-328 05 43, e-post: standskall@it4unet.se
Webbansvarig
Lars Lindgren Hammarströmsvägen 19, 913 42 Obbola tel: 070-303 78 49, e-post: a-lars-@hotmail.com
Valberedning sammankallande
Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com

34

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: gunillafalk7@gmail.com
Kassör: Michael Holmberg, Yttervägen 56, 936 31 Boliden, tel: 0910–58 05 20 e-post: l.michael.holmberg@telia.com
Norrbottens Kust & Inland
Bankgiro: 5588-9927
Ord: Magnus Törkvist, Kängsön 330, 955 31 Råneå, tel: 070-2951136, e-post: magnusjakt@hotmail.com
Sekreterare: Anders Larsson, Norrbyvägen 44, 975 93 Luleå, tel: 0920-301 37 e-post: 092030137@telia.com
Kassör: Tord Isaksson, Holmenvägen 35, 952 50 Kalix-Nyborg, tel: 070-5334421, e-post: tord.isaksson@ncc.se
Nedre Norrbotten
Bangiro: 393-7711.
Ordförande: Leif Hedlund, Härdargatan 7, 941 48 Piteå. Tel: 0911-178 98, 070-688 39 52. E-post: leifhedlund@spray.se
Sekreterare: Kjell Sundström Sjöträsk 24, 933 99 Arvidsjaur tel: 0960-520 24, 073-520 24 06 e-post: kjell.sm24@gmail.com
Kassör: Gunilla Sundström Ringelvägen 34 C, 933 31 Arvidsjaur tel: 070-675 33 39, e-post: gunillas65@hotmail.com
Västerbottens Kustland
Postgiro: 34 65 36-6
Ordförande: Torleif Eriksson Järnvägsallen 16A, 903 28 Umeå tel: 073-038 82 03 e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Sekreterare: Mats Larsson, Aspvägen 23, 918 31 Sävar, tel: 090-508 05 e-post: mats_256@hotmail.com
Kassör: Lars Nilsson Bjenberg 431, 910 20 Hörnefors, tel: 0930-260 01 e-post: lanils64@gmail.com
Västerbottens Lappmark
Bankgiro 164-0739
Ordf: Kurt Sivertsson Byavägen 19, 923 96 Barsele, tel: 0951-210 65 / 0703-79 5780 e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Sekr: Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg, tel: 0953-205 22 e-post: thomas.jonsson@Brinet.nu
Kassör: Martin Markusson, Bondegatan 3, 919 32 Åsele, tel: 0941-664 81 e-post: markusson_martin@hotmail.com
Ångermanland
Bankgiro :263-4749
Ordförande: Jeanette Börjesson Happstavägen 36 A 894 91 Själevad, tel: 0660-73138, e-post: jensing@telia.com
Sekreterare: Sonia Sjödin Jonsson Silsjönäs 115 880 50 Backe, tel: 0624-40015, e-post: ulfochsonia@outlook.com
Kassör: Solveig Nyström, V:a Ringväg 121, 871 42 Härnösand, tel: 0611-231 49/070-398 20 28, e-post: snystrom@telia.com
Jämtland/Härjedalen
Postgiro:13 70 11-3
Ordförande: Anders Stensson, Österlånggatan 63, 840 92 Vemdalen. Tel. 070-615 10 60 mail. astensson@live.se
Sekreterare: Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, tel: 0684-303 46, 073-042 45 50 e-post ewycarlsson@spray.se
Kassör: Jörgen Jönsson Karbäcken 415, 830 80 Hoting, tel: 070-257 13 27 e-post karelarjorgen@hotmail.com
Medelpad
Bankgiro: 5881-7263
Ordförande: Egon Rongdén,Berglundavägen 1. 860 30 Sörberge, 0705-13 14 33. e-post: egon.rongden@facipen.se
Sekreterare: Anita Hästdahl, Parteboda 221,841 92 Ånge, tel: 070-606 63 06, e-post: anita.hastdahl@hyrverkab.se
Kassör: Matti Torvela, Båthamnsgatan 19, 860 35 Söråker, tel: 0702-67 20 20 e-post: matti.torvela@valmet.com
Gävleborg
Postgiro: 17 43 39-2
Ordförande: Jan Andersson, Stora Vintergatan 13, 827 31 Ljusdal. tel: 070-597 35 50 e-post: jaaan@live.se
Sekreterare: Emilie Nordin Herte 8743, 821 92 Bollnäs, tel: 0738-45 88 36, e-post emelie.m.nordin@gmail.com
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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Posttidning

I händelse av obeställbarhet torde försändelsen returneras till:
Tommy Lannemar, Spik Kerstis väg 16, 785 50 Djura

Hikko

Furuhedens Zita
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STORUMAN TRYCKERI & REKLAM AB

Kroknäbbens Satti

